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(Соңы 5-бетте)

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 2-бетте)

2-бет

(Соңы 3-бетте)

ТАҢДАУ ЖАСАУДА
ҚАТЕЛЕСПЕЙІК!

Ералы ШОҚБАРОВ, 
Қазақ құрылыс және сәулет 
ғылыми-зерттеу және жобалау 
институтының өндіріс жөніндегі 

басқарушы директоры:

«СЕЙСМИКАЛЫҚ 
АЙМАҚТА ҚАРЖЫ 
ЕМЕС, ҚАУІПСІЗДІК 

БАСТЫ ОРЫНДА»

БАЛАҒА 
ЖАСАЛҒАН 
ҚАМҚОРЛЫҚ 
ЗАЯ КЕТПЕЙДІ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

«ЗАҢҒА ТҮСІНІКТЕМЕ»
ЕРІККЕННІҢ ЕРМЕГІ МЕ?

6-бет

АЛАЯҚТЫҚ: 
ҚЫЛМЫСТЫҢ 
ӨТЕУІ АУЫР

8-бет

«АТАМАННЫҢ 
АҚЫРЫНЫҢ» 
АСТАРЫ

– Ералы Мейрамбекұлы, Түр-
кия мен Сириядағы жер сіл-
кінісінен кейін сіз жетекшілік 
ететін институттың жұмысына 
деген қызығушылық күрт өскен 
сияқты. Көпшілікті не қызықты-
рып жатыр?
– Зілзала болғаннан кейін бүйту 

керек еді, сүйту керек еді деген дұрыс 
емес. Апаттың алдын алу керек. Бұл 
жұмысты біз күнделікті жасап отырмыз.  
Әрдайым зілзала кезінде қапы қалмас 
үшін алдын ала құрылыс нормалары-
на түрлі өзгерістер енгізіп отыруға 
тырысамыз. Әрине мына жағдайдан 
кейін біздің жасап жатқан ғылыми жұ-
мысқа билік органдары мен мекемелер 
бұрынғыдан да көбірек көңіл бөлетін 
шығар деп ойлаймыз. Мәселен, 2010 
жылы құрылыс саласында Еурокодты 
енгізу бойынша реформа жүрді. Оны 
бірден енгізген жоқпыз. Құрылыс жо-
басында жұмыс жасайтын конструктор, 
архитекторлардың нормамен танысуы-
на 5 жыл уақыт бердік. 2015 жылға 
дейін құрылыс нормалары жасалынып,  
2015-2020 жылдары бейімдеу жұмы-
сы жүргізілді. Ал 2021 жылы ескірген 
барлық құрылыс нормаларының күші 
жойылды. Сондай-ақ, біз тек құрылыс 
нормасына өзгеріс енгізіп қоймай, түрлі 
халықаралық ғылыми конференция-
ларға қатысамыз. Онда өз жұмысымыз-
ды басқа елдермен  бөлісіп, олардың 
жасап жатқан дүниелерінің керегін 
өзімізге аламыз. Атап айтқанда, бізде 
7 ақпанда «Сейсмикалық аймақтағы 
индустриалдық құрылыс» деген тақы-
рыпта халықаралық конференция 
өтті. Оған ТМД мемлекеттерінен ғана 
емес, АҚШ, Италия, Германия, Түркия 
сияқты мемлекеттерден де спикерлер 
шақырдық. Бүгінгі таңда сейсмикалық 
аймақтағы құрылыстың бәрі Еуро-
код–1998 құрылыс нормасына негіздел-
ген. Жаңа нәрсені енгізген кезде бізде 
күмәнданушылар да  болды.

– 2000 жылдан бері еліміз-
дегі тұрғын үй бағасы 20 есеге 
жуық қымбаттауына құрылыс 
саласына енгізілген еурокодтың 
әсері бар ма?
– Бұл еурокодтың әсері деп ойламай-

мын. Әлем бір орнында тұрған жоқ қой. 

Мәжіліс пен мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу 20 қаңтарда басталып, 18 ақпанда жергілікті уақыт бойын-
ша сағат 18-де аяқталады. Кандидаттарды ұсыну 20 қаңтарда басталып, 8 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де 
аяқталды. 

Мәжіліс депутаттарының 70 % және облыс тар мен республикалық маңызы бар қалалар мәслихаттары депутаттарының 
жартысы партиялық тізім бойынша сайланады. Олардың құқығы саяси партияларға тиесілі. Мәжіліс депутаттарының 
30 пайызы және аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар мәслихаттарының барлық депутаттары бірмандаттық 
аумақтық сайлау округтері бойынша сайланады. Оларды ұсыну құқығы: саяси партияларға, қоғамдық бірлестіктерге, 
сондай-ақ, жарғыда тиісті өкілеттік көзделген жағдайда олардың құрылымдық бөлімшелеріне (филиалдары мен өкілдік-
теріне) тиесілі азаматтар өзін-өзі ұсыну. 

«Заң газетінің» өткен сандарының бірінде «Заңның аудармасына атүсті 
қарамаған абзал немесе мемлекеттік награда қалай мемлекеттік әшекейге 
айналды» деген атпен мақала жарық көрген болатын. Мақала авторлары  
запастағы полиция генерал-майоры М.ҚЫЗЫЛОВ пен запастағы полиция 
полковнигі Е.СЕРІМОВ жазған мақала Заңнама және құқықтық ақпарат 
институтының порталында жарияланған Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексіне берілген түсініктемеге базына айтылған. 

«Заңның қазақ тілінде жасалған нұсқасы 
жиі қолданылмайды деп оны осынша деңгей-
де қорлауға бола ма?» деп ашынған авторлар 
реніші орынды. Өйткені, түсініктеме пайда-
ланушыға жөн көрсетпейді, керісінше шатас-
тырады. Түсініктемедегі «қылмыстық» деген 
сөз расында «правонарушение» деген сөздің 

баламасы емес. Бұл біріккен сөз ресми түрде 
лексиконымызға құқықбұзушылық деп кіргелі 
қашан. Терминология комитеті де осылай 
бекіткен. Бірақ түсіндірмені дайындаған жиыр-
ма заңгер құжатта «қылмыс» деп бір емес, 816 
рет атаған.  Сол секілді «награда» деген сөздің 
де терминологиялық комитет бекіткен «мара-

пат» деген баламасы бұрмаланып, «әшекей» 
деген атаумен ұсынылған. Біздің мәртебелі 
заңгерлер қауымы мұны білмей ме, әлде білгісі 
келмей ме? Әлде расында мақала авторлары 
айтып отырғандай қазақтілді нұсқасы сирек 
қолданылады деп ойлай ма? Егер соңғысы 
болса,  шетелден келген қандастар мен ауыл-
дан шыққан отандастарымызды мүлде адам 
санатынан шығарып тастағаны ғой. «Ет сасыса 
тұз себеміз, тұз сасыса не себеміз» дегендей 
бұған не айтарымызды білмей тұрмыз. Басқа-
лар осындай шаруа істеп жатса білмеді ғой 
дерміз. Ал заңгерлердің заңға қайшы әрекетін 
қалай ақтауға болады?

Ең таңқаларлығы, шалажансар түсінік-
теме мұндай қателікке жол бермеуі тиіс, 

заңдылықтың сақталуына мүдделі болуы 
тиіс «Заңнама және құқықтық ақпарат инс-
титутының» порталына қалай жарияланған? 
Қалайша бір сәтте миллиондаған адам кіріп, 
ақпарат іздейтін портал материалы назардан 
тыс қалған? Осы сұрағымызды мекеме басшы-
сы Рамазан Сәрпековке қойған едік. 

Оның айтуынша, бұл түсініктеме Әділет 
министрі Марат Бекетаевтың басшылығымен 
атқарылған жұмыс. Яғни, оны порталға осы 
министрлік жанындағы Заң департаментінің 
бастығы ресми хатпен жолдаған соң 2021 
жылы 12 желтоқсанда жарияланған. Порталға 
жылына 50-60 түсініктеме  жарияланады. Оның  
базасында қазіргі таңда 1 млн 300 мыңға жуық 
мәлімет бар. Олардың мазмұнына тек автор-
лар жауап береді. Қазір осындай түсіндірме-
лерді  олар кітап етіп басып, шығарып, сата 
алады. Ал Заң шығару және құқықтық ақпарат 
порталында олар тегін шығарады. Сондықтан 
бұған Әділет министрлігі де Заң шығару және 
құқықтық ақпарат институты да емес, автор-
лар жауап береді. 
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ОТБАСЫ

БАЛАҒА ЖАСАЛҒАН 
ҚАМҚОРЛЫҚ 
ЗАЯ КЕТПЕЙДІ

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ «ЗАҢҒА ТҮСІНІКТЕМЕ»
ЕРІККЕННІҢ ЕРМЕГІ МЕ?

Тәуелсіздігін алғаннан кейін Ата Заңымызды 
айшықтап, барлық қарым-қатынасты заң арқылы 
реттеуге тырысуымыздың да мәні осында. Өйткені, 
өркениетті елдерде кез келген түсінбеушілік заң 
арқылы шешіледі. Құқығы тапталған, мүмкіндігі 
шектелген азаматтар заңға арқа сүйегенде жеңіске 
жететінін түсінеді. Осылайша заңның пәрменіне көзі 
жеткен азаматтардың мемлекеттің ертеңіне, елдің 
болашағына деген сенімі нығаяды. 

Қазақстанда да құқықтық мемлекет қалып-
тастыруға қатысты қарымды қадамдар жасалды. 
Халықтың көбі хат танып, қалам ұстамаған кездің 
өзінде «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның 
ескі жолы», Тәуке ханның «Жеті Жарғысы» секіл-
ді сауатты құқықтық заң қабылдауымен тарихта 
қалған бабаларымыздың ел ішіндегі дауды әділ 
шешуде қолданған ережелері ерекше. Көне заңдық 
құжаттардың өзі қазақтың бейбітшілікті сүйетін, кісі 
ақысын жемеуді басты қағида санайтын, адалдық 
пен теңдікті бағдар ететін ел екенін көрсетеді. 

Бүгінгі Қазақстанның құқықтық алаңы да ха-
лықаралық талаптарға толық сәйкес келеді. Құқық 
қорғау, сот саласында жүзеге асырылып келе жатқан 
реформалардың негізгі міндеті – заң үстемдігін қа-
лыптастыру, сотына, мемлекетіне сенетін қоғам 
орнату. Әрине, заң орындалуымен ғана құнды. Ел 
мойындамаған, халықтың көңілінен шықпаған құ-
жаттың өмірі қысқа. Сондықтан да, соңғы жылдары 
заңдарды жасап, дайындауға қарапайым халықты 
тартып, көпшіліктің пікірі мен ұсыныстарын зерде-

Алайда, аталмыш түсініктеме 
кемшіліктері әшкере болған соң пор-
талдан алынып тасталыпты.  Бұған 
да құзырлы орын тарапынан ықпал 
болды ма десек, мекеме өзі осылай 
шешіпті. Егер авторлар кемшілігін 
түзесе, қайтадан жарияланады. 
Алайда, үш айға жуық уақыт портал-
да ілініп тұрған бұл түсініктеме еш-
кім көрмесе, ондағы кемшіліктерді 
батылы жетіп, ешкім айтпаса әлі де 
тұра беретіні анық. Мұның өзі жалпы 
бұл шараның білікті мамандар тара-

пынан бақылаусыз жүзеге аспау қа-
жеттігін көрсетеді. Яғни, ақпараттар 
қандай құзырлы мекеме немесе қан-
дай мықты мамандар тарапынан кел-
се де терең сүзгіден өтіп, кем-кетігі 
толтырылуы керек. Мұндай талап 
болмаса онсыз да құқықтық білімі 
әлсіз азаматтарды шатастырамыз. 
Сонымен қатар, мемлекеттік тілдің 
мәртебесін төмендетіп, қолданылу 
аясын тарылтамыз. 

Өкінішке қарай, түсініктеме жа-
сау редакциясына жетекшілік еткен 
лауазымды  тұлғамен сөйлесу мүмкін 
болмады. Әлде біздің сұранысы-

мыз ол кісіге жетпеді ме, білмедік. 
Мүмкін даулы түсініктемеге пікір 
білдіруден Аслан Түкиев мырзаның 
өзі бас тартқан шығар? Не де болса 
бұл жағдай қазақ тілін білмесе де ау-
дарма жұмысына жетекшілік етуден 
жасқанбайтын жандар үшін үлкен 
сабақ болса дейміз. Өйткені, қазақ 
тілі осындай жарымжан аудармалар 
салдарынан түсініксіз тілге айналып 
бара жатыр. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Отбасы – Отанның тіре-
гі. Сондықтан, мемлекеттегі 
ең мықты қамқорлық, ең 
елеулі қолдау отбасының 
тыныштығын қорғауға, ана 
мен баланың қамсыз өмірін 
қамтамасыз етуге, әр жанұя-
н ы ң  б е р і к т і г і н  с а қ т а у ғ а 
бағытталады. Мемлекеттегі 
керемет бағдарлама, айтулы 
жеңілдіктер де отбасының 
жағдайын жақсарту үшін, 
балалардың жайлы үйде 
тұрып, алаңсыз білім алуы 
үшін қолға алынып жатқаны 
белгілі. 

Алайда, осындай кешенді қамқор-
лыққа қарамастан неке бұзу деректері 
әлі күнге азаймай отыр. Кеше үйленіп, 
бүгін ажырасуға арыз жазатындар 
жиілеп барады. Ең сорақысы, ажырасу 
көбейген сайын бұл қауіпті үрдіс қа-
лыпты жағдайға айналып барады.

Отбасының бұзылуына ерлі-зайып-
тылардың мінез-құлқының үйлеспе-
уі, тұрмыстық қиындық, ішімдік пен 
нашаға, құмар ойынға құмарлық, 
қызғаншақтық пен тұрмыстық зор-
лық-зомбылық негізгі себеп ретінде 
көрсетіледі. Осы қиындықтан қашқан 
ерлі-зайыптылар ажырассақ мәселе 
шешіледі деп санайды. Рас, ер аза-
матқа жаңадан отбасын құру, әйелге 
өзі ойлағандай жаңа өмір бастау қиын 
бола қоймас. Ал бұл шешімдері ортақ 
некеде өмірге келген балалардың 
тағдырына кері әсер етеді. Әкесі мен 
анасының екі жаққа кетуінен психо-
логиялық, моральдық зиян шеккен ба-
лаларға қаржылық тұрғыдан да оңай 
соқпайтынын біз күнделікті тәжірибе-
ден жиі көріп жүрміз.

Бұрынғы әйеліне деген өкпе-реніші 
баласының тағдырына теріс ықпал 
ететінін көп азаматтар түсінбейді. 
Балаға алимент бермеу үшін мекенжа-
йын жасырып, жұмыс орнын, нақты та-
бысын дұрыс көрсетпейтін, үй-мүлкін 
өз атына жазбай, туыстарының атына 
рәсімдеу арқылы заңдық мәжбүрлеу 

МЕЖЕ

ЗАҢДЫ СЫЙЛАУ – ЕЛДІ СЫЙЛАУ

«Заң адам пайдасына жазылады, адам заң үшін тумайды ғой» деген екен Алаш 
арыстарының бірі Әлихан Бөкейханов. Қанша уақыт өтсе де өз мәнін жоғалтпаған 
осы бір тағылымды сөздің астарында заң мен тәртіпке деген құрметтің жатқаны 
анық. 

ПӘРМЕН ЖАЛҒАН АҚПАРАТ 
ЖҰРТТЫ 

ДҮРЛІКТІРЕДІ
тарға «жарылғыш зат қойылды» 
деп құпия хабарласатындар қа-
тары кемімей келеді. Олардың 
арасынан мектеп оқушылары 
мен жоғары оқу орындарының 
студенттері де кездеседі. 

Әсіресе, пандемия кезінде 
жалған ақпаратпен жұртшылық 
санасында үрей туғызуды мақ-
сат еткен жазбалар аз болмады. 
Олардың кейбірі әшкереленіп 
жазасын алды да. Бірақ, өзгенің 
қателігінен сабақ алмайтындар 
әлі де кездеседі. Жалған ақпа-
рат таратқаны үшін құзырлы 
органның құрығына түскендер 
«ойын үшін жасап едім», «ақпа-
раттың шын еместігін ғаламторға 
кіріп тексеруге де болады ғой», 
«ол үшін жаза барын білмедім» 
деп ақталып жатады. Заңды 
білмеу ешкімді жауаптылықтан 
құтқармайды. Әрі ақпараттың 
анық-қанығын айыратындай ел-

дің көпшілігі техникалық сауатты 
емес. Сонымен бірге, дүрліктірген 
ақпараттың шынайылығын тексе-
ру үшін жедел жәрдем, полиция, 
төтенше жағдай, өрт сөндіру 
қызметі секілді қаншама құзырлы 
орган өкілдерінің күнделікті жұ-
мыс режимі бұзылады. Олардың 
қызметіне мемлекет қазынасынан 
қаржы бөлінетінін де ұмытпа-
уымыз керек. Сондықтан, елді 
дүрліктіргендер жазасыз қалмауы 
тиіс. Қазақстанда жалған ақпарат 
таратқандарға 20 АЕК сомасын-
дағы айыппұл төлеуден бастап, 
7 жылға бас бостандығынан айы-
руға дейінгі жаза көзделген. 

Назым ТОҚТАСЫНОВА,
Алматы қылмыстық

 істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының 
бас маманы

шараларынан жалтаруды көздейтіндер 
аз емес. Одан зардап шегетін жалғыз 
адам ол – өзінің баласы. Ал ажы-
расқаннан кейін кәмелетке толмаған 
ұл-қызына алимент төлеуге әрбір әке 
міндетті.

Бізде кейбір аналар алиментке арыз 
беруді жөн санамайды. Кейбіреуі әкесі 
міндеттемей-ақ балалардың нәпақа-
сын беретін шығар деп үміттенеді. 
Бірақ, ондай заңды сыйлайтын, бала-
лардың тағдырын ойлайтын азаматтар 
некен-саяқ. Оның үстіне, кең пейілдік 
танытқан әйелдер алимент – бала-
ның қажеттілігіне керекті сома екенін 
түсінуі керек. Сонымен бірге, алимент 
міндеттелмеген соң өз жауаптылығын 
орындамаған кейбір әкенің кейін 
әрекетке қабілетсіз болып қалғанда 
баласынан алимент талап етуі ғажап 
емес. Мұндай жағдайда бала әкесінің 
алимент төлемегенін, қамқорлық көр-
сетпегенін дәлелдей алмауы мүмкін.

Әрине, алименттің сомасын екі 
жақты келісім арқылы бейбіт түрде 
белгілейтін де ерлі-зайыптылар бар. 
Бірақ, ажырасқаннан кейін сыйлас-
тықты сақтап, бала алдындағы жауап-
кершілікті теңдей арқалайтындар көп 
дей алмаймыз.

Мұндай келісім болмаған жағдай-
да алимент заңдағы тәртіппен бел-
гіленіп, өндіріледі. Қамқорлығында 
бала қалған тарап сотқа арыз жа-
зып, алименттің мөлшерін анықтауды 
сұрайды. Алимент көлемі баланың 
саны мен жауапкердің табысына тіке-
лей байланысты. Алайда, сот отырысы 
болып, алимент көлемі белгіленіп, 
шешім шыққаннан кейін де міндет-
темені орындамайтындар баршылық. 
Алиментті өндіру туралы сот актісі 
жеке сот орындаушының өндірісіне 
түседі. Дегенмен, талапкер сот бұй-
рығын өз қолымен алып, оның жеке 
сот орындаушыға жіберілгенін тексер-
гені артықтық етпейді. Қазір жеке сот 
орындаушыларға қатысты ақпараттың 
барлығы қолжетімді. Өңірдегі жеке 
сот орындаушының кеңсесі қай жер-
де екенін, тікелей байланыс номерін 
палата сайтынан, әлеуметтік желідегі 
мәліметтер арасынан оңай табуға бо-
лады. 

Ал жеке сот орындаушы ең ал-
дымен өндірісіне түскен сот бұйрыған 
тіркеген соң жауапкердің қайда жұмыс 
істейтінін, кәсіппен айналысса, қан-
дай кәсіп жүргізетінін,  қандай мүлкі 
бар екенін анықтайды. Сондай-ақ, 
жауапкердің жұмыс орнына (егер 
жұмыс істесе) немесе тұрғылықты 
мекенжайына алиментті төлеу туралы 
хабарлама жібереді. Кейбір жұмыс 
орындарындағы есепшілер алиментті 
айлық түсе салысымен баланың шо-
тына уақытылы аударып отырады. 
Ал егер хабарламаны алғаннан кейін 
жауапкер алиментті төлеуге талап жа-
самаса, қарызы үш айдан асып кетсе 
жеке сот орындаушы оның жылжитын, 
жылжымайтын мүлкіне тыйым салуға 
құқылы. Бұдан кейін де нәтиже бол-
маса жауапкер әкімшілік, қылмыстық 
жауаптылыққа тартылып, ата-ана 
құқығынан айырылуы мүмкін. Ертеңін 
ойлаған ата-ана жағдайды мұндайға 
жеткізбей, ең алдымен бала алдын-
дағы парызын орындағаны жөн.

леу дәстүрге айналды. Бұл өз кезегінде азаматтық 
қоғамның құқықтық мәдениетін көтеріп, заң шығару 
ісіндегі белсенділігін арттырды. Мұның өзі азамат-
тардың заңдарды дайындауда өз пікірі ескерілген, 
өзі белсене атсалысқан құжаттарды сыйлайтыны, 
заң шегінен шықпауға тырысатыны белгілі.  

Заңды сыйлайтын, тәртіпке бағынатын мемлекет 
қалыптастыруда құқықтық сауатты көтерудің де 
ықпалы ерекше екенін айтпай кетуге болмайды. 
Ол үшін білім ордаларынан бастап, жоғары оқу 
орындарына дейін жастардың құқықтық білімін 
көтеруге ерекше ден қойғаны жөн. Заңды білген 
адам да заңсыздыққа бармайды. Сонымен қатар, 
заңға деген құрмет, мемлекеттегі әділдікке қатысты 
оң көзқарасты қалыптастыруда бұқаралық ақпарат 
құралдарының да көмегі көп. Ақпарат өкілдері 
заңдарды таныстырып, құжаттардағы жаңашыл-
дықтар туралы үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп 
қана қоймай, заңды белден басудың салдарын да 
жұртшылыққа жеткізе білгені жөн. 

Ең алдымен құқықтық мәдениет дегеніміз – біздің 
заңға деген қарым-қатынасымыз. Демек, құқықтық 
мәдениет – адамзаттық мәдениеттің бір бөлігі. 
«Мына адамның мәдениеті төмен» деп қай кезде ай-
тамыз? Егер адам қоғамдағы норма мен заңдылыққа 
құрметсіздік танытса айтамыз. Құқықтық мәдениеті 
төмен адам да дәл солай. Ол заңға құрметсіздік та-
нытады. Өзгелердің құқығын таптап, сыйламайды. 
Ал құқықтық мәдениеті жоғары адам Ата Заңды, өз-
гелердің құқығын бағалап, оны бұзбайды. Құқықтық 
мәдениеті дамыған қоғамда көпшілік заңды сыйлап, 
өз міндеттерін жете түсінеді. Бұзған жағдайда өз-
дерін не күтіп тұрғанын да жақсы біледі. Ал барлық 
халық заңды сыйлау – елдегі тыныштықтың, өзара 
сыйластықтың, дамудың кепілі екенін түсініп, теріс 
әрекет жасаудан аулақ болғанда әділдік салтанат 
құратын, түтіні түзу ұшып, тірлігі тез оңалатын 
мемлекетке айналарымыз анық. Сондықтан, бола-
шағымыз жарқын болсын десек, заңды сыйлайық. 
Заңды сыйлау – өзіңнің, жақындарыңның құқығына 
құрметпен қараудан басталады.

Д.ТОЙЖАНОВА,
Сайрам аудандық сотының судьясы

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Жалған ақпарат та-
ратуды заңсыз әрекет, 
қылмыс деп ойламайтын-
дар бар. Бірақ қазіргі-
дей ақпараттық заманда 
кез келген деректі ойна-
тып көпшіліктің санасын 
улап тұрғындарды жап-
пай дүрбелеңге салуға бо-
латынын түсіндіріп жату 
артық. 

Фейктің мақсаты – манипу-
ляция жасау, насихат жүргізу, 
фальсификация жасау және 
өтірік айту. Фейк таратушылар, 
сонымен бірге, маңызды мәселе-
ден жұрт назарын басқаға ауда-
руды көздейді. Қорқыныш, үрей, 
сенімсіздік тудырады. Адамдар-
дың мінез-құлқына әсер етіп, 
оларды белгілі бір әрекеттерге 
итермелейді. 

Басқаны былай қойғанда, 
жалған ақпарат таратудың зала-
лы көп екені үнемі ескертілсе де 
оқу орнына, көпшілік жиналатын 
әуежай, вокзал сияқты ғимарат-

Тимур ҚАПАНОВ,
Алматы облыстық атқарушылық 

округының жеке 
сот орындаушысы

(Соңы. Басы 1-бетте)
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

ДІНИ САУАТТЫЛЫҚ —
ЭКСТРЕМИЗМНЕН ҚҰТҚАРАДЫ

–  А л м а с  Қ а л д ы б е к ұ л ы , 
жастардың басқа діни ағымдар 
жетегінде кетпеуі үшін қандай 
іс-шаралар атқарылады? 

– Теріс діни ағым деген әлемді 
алаңдатып отырған мәселе. Бұл 
мәселе барлық елде алаңдаушылық 
туғызып отыр. Әлеуметтік желіден 
де әртүрлі уағыз насихаттардың 
айтылатынын көріп жүрсіздер. Қазір 
оларға қарсы мемлекеттік шаралар 
атқарылып, тиісті әрекеттер қолда-
нылып та жатыр. Атап айтар болсақ, 
Ақпарат және қоғамдық даму минис-
трлігі, соның ішінде, дін істері коми-
теті, әртүрлі өңірлердегі дін істерімен 
айналысатын арнайы орталықтар 
бар. Олардың барлығы интернетте 
таралатын теріс ақпараттарға қарсы 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазақстан 
Дін істері басқармасы теріс ағымдар-
дың іс-әрекет барысын, алдау-арбау 
жолдарын анықтау жұмыстарын 
жүргізеді. Бүгінгі таңда ақпараттың 
бәрін адамдар бірден интернеттен 
іздей салады. Сол ақпараттардың 
дұрыс-бұрысын ажыратуды үйре-
теміз. Мысалы, қоғамдық ақпарат-
тардың бәріне бірдей сене бермеуге, 
діни экстремизм мен терроризмнің 

Қазақстан зайырлы ел болғанымен, дін мәселесінде 
көпшіліктің пікірі сан алуан. Олай болуы да заңды. Себебі, 
дін әркімнің өз жүрегіндегі нәзік тақырып. Қазақстан дінге 
қатысты шала сауатты түсінікті, көзсіз радикализмді айып-
тайды. Себебі, соқыр сана, шала сауаттың кесірінен Сирияға 
аттанып кетіп, ол жақта біраз азап шеккен, тіпті, бөтен жер-
де опат болған қазақ жастары аз болмады. Әйгілі «Жусан» 
операциясы осындай адасқан көпке үлкен көмек болды. 
Сарапшылар бұндай келеңсіздіктің бәрін дін мәселесіндегі 
білімнің аздығынан дейді. Біз бүгін осы нәзік тақырып төңіре-
гінде Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Таугүл мешітінің наиб 
имамы Алмас Құлымбетовпен сұхбаттасқан едік. 

деп айта алмаймын. Көп келмейді. 
Негізі, білімді өз маманынан келіп 
үйренген дұрыс. Онлайн ілімде 
қауіп бар. Мешіттегі еңбектерге 
сенуге болады, бұрыс ақпараттар 
бар деп уайымдамайсыз. Мысалы, 
Таугүл мешітінде дүйсенбі, сәр-
сенбі, жұма күндері кешкі ақшам 
намазы мен түнгі құптан намазы 
аралығында 1-1,5 сағаттай дәріс 
болады. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі 
күндері күндіз 10-12 арасында дәріс 
алуға мүмкіндік бар. Ал мектеп жа-
сындағы оқушылар жаз мезгілінде 
ғана келеді. Басқа уақытта мектеп 
тапсырмаларын орындайды. Ал кол-

ледж студенттері, ЖОО студенттері 
көп емес. 

– Көпшілікке қандай кеңес 
бересіз? 

– Білім алуға, ілім алуға шақыра-
мын. Әрине, Жаратушының атымен 
бастаған дұрыс. Қазақ жерінде ал-
ғаш мектеп ашқан Ы. Алтынсарин 
да:

Бір Аллаға сыйынып
Кел балалар оқылық.
Оқығанды көңілге
Ықыласпен тоқылық,– деген ғой.
Әрине, оқу дегенде, Құран оқуды 

ғана меңзеп тұрған жоқпын, жалпы 
әлемді тануға, Алланың жаратқан-
дарын танып-білуге құштар болса 
екен деймін. 

Осындай ойларды қолдана оты-
рып, әдебиеттегі діни шығармалар-
ды тереңінен түсіндіруге болады. 
Иманның негізгі мәні Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлының негізгі діни көзқа-
растарын құрайды. Және де иман 
адамға қажет ең қымбаттылардың 
бірі саналады:

«Ең әуелі керек нәрсе иман» – 
деген,

«Ақырет істеріне илан!» – деген.
«Құдай кешірер» дегенмен 

іс бітпейді,
«Иман шартын білмесе, ибан» – 

деген. 
Жастарға діни көзқарасы туралы 

ақпарат бермес бұрын иман туралы 
түсінігін дұрыс қалыптастырып алу 
керек. «Иман» деп жалпылама ата-
лып жүргенімен, оның шын мағына-
сы қандай? Нақты қандай категория-
лардан тұрады? Міне осыны білу 
қажет. Себебі, иман ұғымы әркімде 
әрқалай болуы мүмкін. Осының ба-
сын ашып алу ләзім. 

 Аллаға шүкір, ислам діні кеңі-
нен таралып, дінді берік ұстанатын 
жастарымыз көбейіп жатыр. Алайда, 
көңіл кіжінетін жағдайлар да бар. 
Имам, ұстаз деп халық сеніп жүрген 
кейбір кісілердің оғаш әрекеттерге 
барып жүргені де рас. Яғни, діннің 
сыртқы формасы сақталып, ішкі 
формасына аса назар аударылмай, 
теріс ақпараттар таратылып жүр-
генін көз көріп жүр. Осыны жастар 
түсіне біліп, өздері талқылауы тиіс. 
Назар жастардың жеке пікірін қа-
лыптастыруға негізделу керек. Осы 
мәселені мына өлең арқылы жеткізу-
ге болады: 
«Мысалы надан сопы – бір қара тас,
Халық соры осы күні кесірлі су
Надан шейх, тентек сопы екі жолдас
Надан шейх діннің соры, күннің соры
Бір қашпа олардан сен мың кері қаш». 

М. Көпейұлының бұл ойы қай 
заманда да өзекті деп ойлаймын. 
Діннің соңынан еру осы екен деп 
кез келген дін өкілінің соңынан 
еруге болмайды. Адасуға алып ке-
летін істерден сақ болу керек. Ға-
лым бүгінгі күнгі адасушылықты 
сезген дей-ақ, жоғарыдағы жол-
дарды арқау етіпті. Адасушылыққа 
ұрынбау үшін білімді нығайтып, діни 
танымды кеңейтіп, берік ету керек. 
Қорыта айтқанда, дұрыс қалыптас-
қан қоғамның құрылуына басқа 
бағыттар сияқты діннің де маңызы 
зор. Діннің астарында тұтас ұлттың 
тағдыры жатыр. Дін көзге көрінетін, 
қолға ұсталатын нәрсе емес. Сон-
дықтан әр адамның ішінде болып 
жатқан құбылысты басқару да, 
бағамдау да оңай емес. Ал ерекше 
акцентті жастарға қойып отырмыз. 
Себебі, жастардың психологиясы 
тез еліктегіш, өзгенің сөзіне сенуге 
бейім болады. Сондықтан ең бірінші, 
қоғамдағы ақпараттардың дұрысы 
мен бұрысын ажыратып, қайсысын 
қабылдау керек, қайсысын алшақ 
ұстау керек, соны білу маңызды. 

Аружан МАУЛЕНБАЙ,
Т. Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының 

3-курс студенті

алдын алуға, дерек пен 
дәйекті нақты дереккөз-
дері арқылы тексеруге 
арналған шаралар жүр-
гізіліп жатыр. Тыңдайтын 
құлақ болса, сөз иесіне 
жетеді. Ал беріліп жатқан 
ақпараттар көп. 

Теріс діни ағымдардың 
жетегінде кетпеу үшін 
Қазақстан мұсылманда-
ры діни басқармасы та-
рапынан ресми сайттар 
қыз мет атқарады. Сол 
сайттан мәлімет алатын жастар, 
орта буын өкілдері, үлкен кісілер 
болсын, теріс ағым жетегінде кетпе-
уіне ке пілдік береміз. Ол сайттардың 
атауын айтар болсақ, muftiat.kz, 
sunna.kz,imam.kz, furhan.kz, umme.
kz, fatua.kz, muslim.kz, azan.kz, 
ihsan.kz, mazhab.kz. Байқасаңыздар, 
ресми сайттар соңында «KZ» белгісі 
қойы лады. Осы сайттардан қажетті 
ақпараттарын іздеген жандар теріс 
жолға түспейді. 

– Қазіргі жастардың білім 
алуға, Құран тануға талпынысы 
қандай? 

– Жастар ағылып келіп жатады 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Саяси партиядан, қоғамдық бірлестіктен, 
олардың құрылымдық бөлімшелерінен (фи-
лиалдары мен өкілдіктерінен) кандидат, сон-
дай-ақ өзін-өзі ұсынушы сайлау туралы заң-
ның 89-бабының 4-1-тармағында белгіленген 
құжаттар болған кезде тіркеледі.

ҚОЛДАУШЫСЫ КӨП ҮМІТКЕРДІҢ 
ЖАРНАСЫ ҚАЙТАРЫЛАДЫ

Партиялық тізімдер бойынша сайланатын 
депутаттар саны – 69. Демек, тіркеу үшін 
ұсынылған партиялық тізімге 90-нан артық 
кандидат кіре алмайды. Заңмен Мәжіліс де-
путаттығына сайлау үшін партиялық тізімге 
енгізілген адамға бірмандаттық аумақтық 
сайлау округі бойынша ұсынылуға тыйым 
салынады. Сайлау заңнамасына енгізілген 
жаңа нормаларға сәйкес Мәжіліс депутат-
тары аралас сайлау жүйесі бойынша сайла-
нады: 69 депутат – біртұтас жалпыұлттық 
сайлау округінің аумағы бойынша пропор-
ционалды өкілдік ету жүйесі бойынша, 29 
депутат – бірмандаттық аумақтық сайлау 
округтері бойынша сайланады. Облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар және 
астана мәслихаттарына барлық депутаттар-
дың 50% мажоритарлық жүйе бойынша, 50% 
партиялық тізімдер бойынша сайланады. 
Аудандар мен қалалардың мәслихаттары 
толықтай мажоритарлық жүйе бойынша сай-
ланатын болады. Тұтастай алғанда, алдағы 
сайлауда 223 мәслихаттың 3415 депутаты 
сайлануы тиіс.

«ҚР Сайлау туралы» конституциялық заң-
ның 88-бабы бойынша Мәжіліс депутаттарын 
сайлау кезінде партиялық тізімдерін ұсынған 
саяси партиялардың сайлау жарнасы ең 
төменгі жалақының (ЕТЖ) – 15 еселенген мөл-
шері (1 млн 50 мың теңге) көлемінде болады. 
Мәжіліс депутаттарының алдыңғы сайлауында 
сайлаушылар дауысының 5 және одан да көп 
пайызын алған саяси партиялар сайлау жар-
насын төлемейді (Алдыңғы сайлауда Аманат 
– 71,9%, Ақжол – 10,95%, ҚХП – 9,1%, Ауыл 
– 5,29% дауыс жинаған болатын). 3-5% және 
3% дейін дауыс алғандар партиялық тізімге 
енгізілген әрбір адам үшін сайлау жарнасының 
50 (525 мың теңге) және 70% (735 мың теңге) 
төлейді. Сондай-ақ, кандидаттар бірмандатты 
аумақтық сайлау округтері бойынша тіркел-
генде Орталық сайлау комиссиясының (ОСК) 

ТАҢДАУ ЖАСАУДА 
ҚАТЕЛЕСПЕЙІК!

шотына ЕТЖ-ның 15 еселенген мөлшерінде 
сайлау жарнасын енгізеді. Ал 104-бап бойын-
ша облыстар, республикалық маңызы бар қа-
лалар мәслихаттарының депутаттарын сайлау 
кезінде партиялық тізімдерін ұсынған саяси 
партиялардың сайлау жарнасы 5 ЕТЖ (350 
мың теңге) көлемінде болады. Тиісті аумақтық 
сайлау округі бойынша сайлау жарнасын мәс-
лихат депутаттарының алдыңғы сайлауында 
сайлаушылардың 5 % және одан да көп 
дауысын алған саяси партиялар төлемейді. 
3-5% және 1-3% дейін дауыс алған саяси 
партиялар сайлау жарнасының 50 % (175 мың 
теңге) және 70 % (245 мың теңге) мөлшерін-
де төлейді. Бірмандатты аумақтық сайлау 
округтері бойынша мәслихат депутаттығына 
кандидаттың сайлау жарнасы 5 ЕТЖ-дан (350 
мың теңге) көлемінде. Сонымен қатар, депу-
тат болып сайланғанда, сайлаушылардың кем 
дегенде 5% дауысын жинағанда, кандидат 
немесе партиялық тізімге енгізілген жалғыз 
кандидат қайтыс болған жағдайда жарна кан-
дидатқа немесе саяси партияға қайтарылады. 
Басқа жағдайларда енгізілген жарна қайтаруға 
жатпайды және республикалық бюджеттің 
кірісіне есептеледі. 

Заңнамада кандидаттар мен саяси партия-
лардың сайлау қорларының шекті мөлшері 
мен көздері де белгіленген. Сайлау қорлары 
кандидаттардың жеке қаражатынан, саяси 
партиялардың қаражатынан және респуб-
лика азаматтары мен ұйымдарының ерікті 
қайырымдылықтарынан құрылады. Мәселен, 
бірмандаттық аумақтық сайлау округтері 
бойынша сайланатын Мәжіліс депутаттығына 
кандидаттың сайлау қорының мөлшері 700 
ЕТЖ-дан (49 млн теңге) аспауға тиіс. Мәжіліс 
депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімін ұсынған саяси партияның сайлау қо-
рының мөлшері 15 мың ЕТЖ (1 млрд 50 млн 
теңге), облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың және астананың мәслихатта-
рының депутаттығына – 3 мың ЕТЖ-дан (210 
млн теңге) аспауға тиіс. Бірмандаттық округ-
тер бойынша сайланатын облыстар, республи-
калық маңызы бар қалалар және астана мәс-
лихаттарының депутаттығына кандидаттың 
сайлау қоры 300 ЕТЖ (21 млн теңге), аудандар 
мен қалалар мәслихаттарының депутаттығына 
– 150 ЕТЖ-дан (10,5 млн теңге) аспауға тиіс. 
Сондай-ақ, әрбір жеке және заңды тұлғадан 
ерікті қайырымдылықтардың тиісті шекті мөл-
шері де белгіленген. 

ШЕТЕЛДІК БАҚЫЛАУШЫЛАР
ОСК хатшысы Мұхтар Ерманның сөзіне қа-

рағанда, олар сайлауды байқауға қатысу үшін 
34 шет мемлекеттің орталық сайлау органда-
рына, ал Сыртқы істер министрлігі халықа-
ралық және парламентаралық ұйымдарға, 
сондай-ақ, Қазақстандағы дипломатиялық 
корпусқа шақырулар жіберген. ОСК төрағасы 
Нұрлан Әбдіров 20 қаңтардағы сайлау науқа-
ны шеңберіндегі бірінші отырысында бір шет 
мемлекеттен және екі халықаралық ұйымнан 
25 байқаушы, оның ішінде Палестинадан 
1 байқаушы, ТМД-ға қатысушы мемлекет-
тердің Парламентаралық Ассамблеясынан 11 
байқаушы және ЕҚЫҰ-ның Демократиялық 
институттар мен адам құқықтары жөніндегі 
миссиясынан 13 байқаушы ұсынылғанын айт-
ты. Ал ақпанға дейін ОСК-ға  2 заңды тұлғадан 
құжаттардың көшірмелерімен қоса, қоғамдық 
пікірге сұрау салуды жүргізгені туралы хабар-
лар келіп түсті. 

ҚОҒАМДЫҚ ПІКІРГЕ САУАЛ ЖҮРГІЗУ 
ТӘРТІБІ ҚАЛАЙ?

«ҚР Сайлау туралы» заңының 28-бабында 
сайлауға байланысты қоғамдық пікірге сауал 
салуды Қазақстан заңнамасына сәйкес тіркел-
ген, қоғамдық пікірге сауал салуды жүргізу 
бойынша кемінде 5 жыл тәжірибесі бар заңды 
тұлғалар тиісті құжаттардың көшірмелерін қоса 
беріп, бұл туралы ОСК-ге жазбаша түрде алдын 
ала хабардар ете отырып жүргізуге құқылы. 
ОСК-ға жіберілетін хабарламада сауал салуды 
жүргізуге қатысатын және осы салада жұмыс 
тәжірибесі бар мамандар туралы, қоғамдық 
пікірге сауал салу жүргізілетін өңірлер тура-
лы, қолданылатын талдау әдістері туралы 
мәліметтер көрсетіледі. Сайлауға байланысты 
қоғамдық пікірге сауал салу нәтижелерін жа-
риялаған кезде бұқаралық ақпарат құралдары, 
онлайн-платформалар сауал жүргiзген заңды 
тұлғаны, сауал жүргізуге тапсырыс берген 
және оның ақысын төлеген тұлғаларды, сауал 
жүргiзілген уақытты, ақпарат жинау әдiсiн, 
сұрақтың нақты тұжырымын, сауал салынған-
дардың саны мен сауал салу нәтижелерінің 
қателiк коэффициентiн көрсетуге мiндеттi.

Қоғамдық пікірге сауал салу нәтижелерiн, 
сайлау, сайлауға байланысты өзге де зерттеу-
лер, кандидаттарды не саяси партияларды 
қолдап дауыс беру нәтижелерiнiң болжамда-
рын дауыс берiлетін күннің алдындағы бес күн 
ішінде (14-18 наурыз) және дауыс берiлетiн 
күні (19 наурызда) интернет желісінде жария-
лауға жол берілмейдi. Сайлауға байланысты 
қоғамдық пiкiрге сауал салуды жүргiзу шарт-
тарын бұзу адамды әкімшілік жауаптылыққа 
тартуға негіз болып табылады (ӘҚБтК-нің 
120-бабы).

САЙЛАУДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ 
ЖАНДАРҒА ДА ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ
ОСК жанында тұрақты жұмыс жасайтын мү-

гедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын 

қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс тобының мү-
шелері сайлауда мүгедектігі бар азаматтардың 
қажеттіліктерін ескере отырып, сайлау орган-
дары дайындайтын ақпараттық-анықтамалық 
материалдарды, сайлау құжаттарын әзірлеуге 
және талқылауға белсенді қатысады. Конс-
титуциялық заңдағы соңғы өзгеріске сәйкес 
Мәжіліс сайлауы кезінде саяси партиялардың 
тізімдеріндегі әйелдер мен жастарға үшінші 
санат өкілдері мүгедектігі бар адамдар үшін 
квота белгілеу туралы норма бірінші рет қол-
данылады. Яғни, партиялық тізімдегі әйелдер, 
жастар, мүгедектігі бар адамдар саны жиын-
тығы бойынша кемінде 30 пайызын құрауы 
тиіс. Сонымен бірге, бұл норма депутаттық 
мандаттарды бөлу кезінде де қолданылады: 
үш санат өкілдерінің – әйелдердің, жастардың, 
мүгедектігі бар адамдардың саны жиынтығы 
сайлау қорытындылары бойынша партия 
алған депутаттық мандаттардың жалпы саны-
ның кемінде 30 пайызын құрайды. 

САЙЛАУШЫЛАРДЫҢ 
САНЫ БЕЛГІЛІ МЕ?

ОСК мәліметіне қарағанда, 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша Республика сайлаушылары-
ның тізіліміне белсенді сайлау құқығы бар 11 
млн 976 мың 406 азамат енгізілді. Уақытша 
тіркелген азаматтар; тіркеусіз азаматтар, сон-
дай-ақ, сайлауға дейін 30 күннен кешіктірмей 
оның тіркелген жері бойынша дауыс беруге ар-
налған үй-жайға сайлау күні келуге мүмкіндігі 
болмайтыны белгілі болған сайлаушы сайлау 
тағайындалған сәттен бастап тиісті жергілікті 
атқарушы органда сайлаушы ретінде тіркелуге 
құқылы. Орта арнаулы және жоғары оқу орын-
дарында, сондай-ақ, жатақханаларда тұратын 
күндізгі оқу нысанында жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарлама-
лары бойынша білім алушылар жатақхананың 
орналасқан жері бойынша сайлаушылар тізімі-
не енгізіледі. Жергілікті атқарушы органдар 
өңірлердің оқу орындарының басшыларымен 
бірлесіп студенттерге болатын орны бойынша 
дауыс беруге мүмкіндік беруі қажет. Вахталық 
әдіспен жұмыс істейтін азаматтар да жазба-
ша өтініштер негізінде сайлаушылар тізіміне 
енгізілуі мүмкін. Олар, сондай-ақ, жазбаша 
өтініштер негізінде сайлаушылар тізіміне ен-
гізілуі және Мәжіліске бірыңғай жалпыұлттық 
сайлау округі бойынша, егер осы аймақта тір-
келген болса, бір мандатты аумақтық сайлау 
округі бойынша дауыс беруі мүмкін. Әскери 
бөлімдерде сайлаушылар тізіміне ондағы 
әскери қызметшілердің барлығы, сондай-ақ, 
олардың отбасы мүшелері және әскери бөлiм-
дерi орналасқан жерлерде тұратын басқа да 
сайлаушылар енгiзiледi. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті» 

(материал ОСК мәліметтері 
бойынша әзірленді)

(Соңы. Басы 1-бетте)
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100 жылдан аса уақыт шетелдер-
де тұратын қандастарымыз бірде-бір 
қазақша мектебі, газет шығаратын, 
кітап басатын баспаханасы болмаса 
да, қазақша мемлекеттік шаралар 
өтпесе де, ата-бабаның тілінде өте 
әдемі сөйлейді. Қандай керемет 
ұлтжандылық. АҚШ-тың Вашингтон 
қаласындағы қазақтар өз қара-
жаттарына тілін, дәстүрін ұмытпау 
мақсатында қазақ мектебін салып 
жатқан көрінеді. 

Қазаққа қазақша білу үшін ешқан-
дай заңның қажеті жоқ. Кеудесінде 
ұлттық намысы болса 2-3 айда таза 
меңгереді. Өзге ұлттардың арасын-
да туып өскен қазақтардың өз тілін 
өз бетімен таза меңгергендері бар. 
Біздің ауылда бір африкалық азамат 
қазақтарға сабақ береді. Мыңдаған 
Қазақстанның жастары шет елдер-
де оқып, білім алып, жұмыс жасап, 
табыс тауып жүр. Мен өзім әскерге 
барғанша тірі орыс көрмей, орысша 
білмей өскен малшының баласымын. 
35 жыл судья, сот төрағасы болдым. 
Маңғыстаудың елсіз тауларынан 
сұңқар аулаған, қазақша да, орысша 
да білмейтін араб азаматын қазақша 
соттағаным бар. Тілмаштыққа бірін-
бірі түзетіп, толықтырсын деп араб-
ша сабақ беретін 3 оқытушыны қа-
тыстырдым. Үкім күшіне енді. Адам 
талаптанса қолынан бәрі келеді.

«Заң газетінің» 20.12.2022 ж 
101-санында тіл мәселесіне қаты-
сты Маңғыстау облыстық сотының 

алқа төрайымы Гүлажар Бақытжа-
нованың және сол газетте Жоғарғы 
Соттың судьясы Досжан Әмірдің де 
көлемді мақалалары жарияланды. 
Соттарда қазақ тілін қолданудағы 
кемшіліктер молынан кездеседі. 
Ол кемшіліктерді қайталаудың қа-
жеті жоқ. Ынталы адамдар оқы-
ды. Жоғарғы Сот пен М.Нәрікбаев 
атындағы қазақ гуманитарлық уни-
верситеті ұйымдастырған «Құқық 
жүйесіндегі қазақ тілінің мәселелері 
және оларды шешу жолдары» де-
ген тақырыпта конференция өтіпті.  
/Заң газеті 27.12.2022 номері 103/ 
Оған көптеген жоғары лауазымды 
ғалымдар мен мамандар қатысқан. 
Жоғарғы Соттың төрағасы А.Мерға-
лиевтың, алқа төрағасы Н.Шәріпов  
баяндамаларында қазақ тілін қолда-
нудағы кемшіліктерді жан-жақты то-
лық зерделеп, мән беріп, дәлелдеп, 
бұрынғы ғұламалардың даналық 
пікірлерімен көркемдеп, тіл жана-
шырларының көңіліндегі қыжылды 
дөп басып, жан-жақты талқылап, ол 
кемшіліктерді шешу жолдарын да 
атап көрсетті.

Мен сот жүйесінің ардагері, қазақ 
тілі мен ділінің жанкүйері ретінде 
осыншама еңбек, жағымды жақсы 
пікірлер бұрынғы сансыз реформа-
лар сияқты сұйылып кете ме деп 
қауіптенемін. 

Біріншіден, қазақ тілін білмейтін-
дердің, білгісі келмейтіндердің, білсе 
де қазақ тілін қолданбайтындардың 

БАЗЫНА

ТАҒЫ ДА ТІЛ ТУРАЛЫ

Қайран қазағым тіліңмен, діліңмен қоса құрып барасың. 
Ұлттың тіл жанашырлары 35 жылдан бері шырылдап та, 
шыңғырып айтудай-ақ айтып та, жазып та келеді. Өзгеріс, 
нәтиже жоқтың қасы. Биліктегілер әне-міне, анау-мынау 
деп көңіл аулаған болып алдарқатып келеді. Нақты шара 
жоқ.

болашағына сенім жоқ. Себебі, 
биліктегілер қазақ тілін қолдамайды. 
Бұл туралы айтыла-айтыла жауыр 
болды.

Екіншіден, судьялыққа қызы-
ғушылық жоқ. Судьяларда еркіндік 
жоқ. Судьялардың басқан ізі, сөй-

леген сөзі, бәрі-бәрі бақылауда, 
камера, компьютер, телефон, ЖПС, 
бәрі қосулы.

Үшіншіден, судьялар жарлы. 
Жарлы болғандықтан қайырсыз. 
Қайырсыз болғандықтан-имансыз. 
Имансызға құдайдың да, адамның 
да сенімі жоқ. «Қанша шешен бол-
са да, дауға салма малсызды» де-
ген. Бірқатар судьялар қызметтік 
деп берілген тар, ескірген үйлерде 
тұрады. Бірқатары автокөліктер 
тасқынының арасымен балаларын 
балабақшаға, мектепке жаяу сүй-
релеп жүреді. Судьялардың жүкте-

мелері өте ауыр. Бірқатар судьялық 
орындар бос тұр. Жауапкершілігі 
жоғары, мемлекеттің атынан үкім 
шығаратын судьялардың жалақысы 
биліктегілердің жалақыларымен са-
лыстыруға келмейді.

Соттар да жарлы. Қажеттілік-
терінің бәрі-бәрін жоғарыдан өл-
шеп, санап, түйірлеп шөміштеп 
қысып береді. Маңғыстау облыстық 
сотының құрылғанына жақында елу 

жыл болады. Әлі күнге дейін ғима-
раты жоқ. Әркімдерден ауысқан, 
жабдықталмаған ғимараттарға бірі-
нен-біріне көшіп жүргені. Аудандық, 
қалалық соттардың ғимараттары 
туралы айтпаса да түсінікті болар. 
Біреулер асып-тасып жатқанда 
сотқа арызданып келген жесір әй-
елге ере келіп, жылап тұрған тірі 
жетім балаға бір уыс конфет беріп 
жұбатуға жарамаған соттарда бе-
дел бола ма?!

Конференцияға қатысушылар 
түгелдей қолдап, қол қойып Пре-
зидентке төмендегідей үш ұсыныс 

бергенде өте жақсы болатын еді. Ол 
болмады. Өкінішті-ақ. 

Әлі де талай-талай жүйелі жиын-
дар мен конференциялар өтер. 
Солардың қатысушыларына арнап 
сол үш ұсынысты жариялауды жөн 
көрдім. 

Бірінші ұсыныс: Ата Заңның 7-ба-
бының 2-бөлімін алып тастау. Бұл 
туралы жеткілікті дәрежеде айтылып 
та, жазылып та жүр.

Екінші ұсыныс: Ассамблеяны 
тарату. Осы ассамблея кімге, не 
үшін керек? Неге олар жергілікті 
халықтан артық құқыққа ие болып, 
халықтың байлығын тегін сора бе-
реді. Форт-Шевченко қаласында 
жергілікті қазақтар құрметтеп Вите-
ке деп атайтын Виталий Водовской 
деген кісі балық-консерві комбина-
тының көп жыл директоры болды. 
Жарлы-жақыбайлар бірдеңе сұрай 
келсе көңілдерін қалдырмайды екен. 
«Витеке, өзі жетпей жатқан аз дүни-
ені неге бере бересіз?» – деп қасын-
дағылар сұраса: «жігіттер, қайтеміз 
енді, өзіміздің қазақтар ғой» дейді 
екен.

Келімсектер Қазақстанды, қа-
зақтардың тілін, ділін, ұнатып, мой-
ындаса, «өзіміздің Витекең» де-
гендей аралас, ниеттес өмір сүре 
берсін. Өздері дұрыс болса, оларды 
шеттетіп қуып жатқан ешкім жоқ. 
Ұнатпаса отандарына кетсін. Бәрінің 
де отаны бар.

Үшінші ұсыныс: Биліктегілер тү-
гелдей Қазақстанда да, шетелдерде 
де жиналыстарда баяндамаларын 
қазақша жасасын. Түсінбейтіндер 
үшін ілеспе аударма пайдалансын. 
Өздерінің қазақ елінің азаматы 
екенін көрсетсін. 

Итемген ОРЫНБАЕВ,
Тыл ардагері, 

ҚР Журналистер одағының 
мүшесі. 

Маңғыстау, Бейнеу 
аудандарының, Жаңа Өзен 

қаласының 
«Құрметті азаматы», 

Судьялар қауымдастығының 
мүшесі, 

Сот жүйесінің ардагері

Ата Заңымыздың 75-бабын-
да «Қазақстанда сот төрелігін 
тек сот қана жүзеге асырады» 
деп анық жазылған. Бұл су-
дьяларға жауапкершілік жүгін 
еселеп арттыру ғана емес, ар 
тазалығын да сеніп тапсыру. 
Сондықтан әр іспен мұқият 
танысу, сараптап, теория мен 
тәжірибе таразысына салу төл 
міндетіміздің бірі. 

Қарапайым ғана бір мысал,  ҚР 
ӘҚБтК-нің 765-бабы  «Дәлелдемелер»  
деп аталады. Даудың түбі дәлелге 
тіреледі. Сол дау-дамайдың дұрыс 
шешілуі  дәлелдің нақтылығына бай-
ланысты. Заңнаманың 765-бабы 1-тар-
мағында  «Жүргізуінде әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы іс жатқан судьяның 
немесе органның (лауазымды адамның) 
осы кодексте белгiленген тәртiппен 
әкiмшiлiк құқықбұзушылық құрамының 
барлық белгілері бар іс-әрекеттің болға-
нын немесе болмағанын, өзіне қатысты 

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Ринат ҚҰРМАНҒАЛИЕВ, 
Алакөл аудандық 

№ 2 сотының төрағасы

ДАУДЫҢ ТҮБІ
ДӘЛЕЛДЕМЕГЕ ТІРЕЛЕДІ

Соңғы кезде өзгенің есебінен 
күн көруге машықтанған қылмы-
скерлер ғаламтордың мүмкіндігін 
кең пайдалана бастады.

Интернет-алаяқтық – бүгінгі 
заманда ең жиі кездесетін қыл-
мыстың түріне айналды. ІІМ де-
регінше, пандемия кезінде Қа-
зақстанда интернеттегі алаяқтық 
қылмыстар саны 2 есе өскен. 
Себебі, тұрғындардың басым 
бөлігі қазір ғаламторда отыра-
ды. Жаңа заман талабына сай 
барлық қызмет онлайн форматқа 
көшкен. Әсіресе, нарықта, сау-
да-саттықта қашықтан қызмет 
ету әдісіне жүгінетіндер көп. 
Қалай айтсақ та қызметті онлайн 
алу  бәрімізге тиімді. Бұл бүгін-
гідей уақыттың бағасы артқан 
заманда әрқайсысымызды бір 
зат үшін базар жағалап, дүкен 
аралау әуресінен құтқарады. Ға-
ламторда өзің қалаған сападағы, 
өзіңнің қаржылық мүмкіндігіңе 
сай бағадағы тауар мен қызметті 
табу оңай. Бірақ, таңдау жа-
саған ғаламтор парақшасының 
артында интернет-алаяқтардың 
отырмасына кепілдік жоқ. Ком-
пьютер, смартфон, планшеті бар 
кез келген адамның кез келген 
уақытта ақпараттық жүйенің, 
соның ішінде интернет-алаяқтар-
дың құрбанына айналу мүмкіндігі 
артуда. Сондықтан бұл жерде 
сақтық амалдарын жасау кезек 
күттірмейді.

Ғаламтордағы алаяқтардың 
қармағына түспеу үшін азамат-
тар ең алдымен жеке деректерін, 
құжаттарына қатысты құпия 
мәліметтерді ешкімге бермеуі 
керек. Онлайн несие рәсімдеп, 
сырттай ақша аударымдарын 
жасау ға машықтанған алаяқтарға 

төлқұжат пен банк карточкасы-
ның деректері болса болғаны. 
Соның ішінде әр түрлі банктердің 
қызметкері ретінде танысып, 
біреудің жеке шотындағы қо-
мақты қаржыны басқа шоттарға 
аудартып, ізім-ғайым жоғала-
тындар баршылық. Телефонның 
ар жағында тұрып жанашырлық 
танытқан «банк қызметкерінің» 
қауіпсіздік үшін басқа шотқа ау-
дара тұрыңыз дегеніне алда-
нып, өз қаржысын саналы түрде 
басқалардың басқаруына берген-
дер жиілеп барады.  Осының өзі 
алаяқтардың сенгіш азаматтарға 
алыстан-ақ айтқанын орындата 
алатын «шеберлігін» көрсетеді. 
Дер кезінде құзырлы органдарға 
хабарласқанымен, алаяқтардан 
ақшасын өндіре алмай жүрген-
дердің қайғысы ұқсас. 

Интернет-алаяқтарды анық-
тау, қылмыскерлерді құрық тау 
құзырлы органдарға да оңай бо-
лып отыр ған жоқ. Ал соттар мұн-
дай қылмыстарды таразы басына 
салғанда Қылмыстық кодекс пен 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2017 жылғы 29 мау-
сымдағы №6 «Алаяқ тық туралы 
істер бо йынша сот практикасы ту-
ралы» деп аталатын нормативтік 
қаулысын басшылыққа алады. 
Осы нормативтік қаулының 9-тар-
мағында ақпараттық жүйені пай-
даланушыларды Qiwiкошелек, ин-
тернет-банкинг және т.б. арқылы 
алдағандар әрекетіне нақты баға 
берілген. Соған сәйкес, өзінің 
қылмыстық пиғылын іске асыру 
мақсатында ақпа раттық жүйеде 
көрінеу жалған мәліметтерді не-
месе бағдар ламаларды орналас-
тыру жолымен ақпараттық 
технологиялар (компьютер, ком-

ИНТЕРНЕТ-АЛАЯҚТЫҚ

САУАТСЫЗДЫҚ САН СОҚТЫРАДЫ

Алаяқтар қай кезде де азайған емес. Халықтың 
сенімімен ойнап, жеңіл табыс табуға бейімделген олардың 
«мемлекеттік бағдарламамен үй алып беремін, балаңды 
грантқа түсіруге көмектесемін, айлығы жоғары жұмысқа 
тұрғызу қолымнан келеді» деген «ертегісіне» әлі күнге 
сенетіндер көп. 

пьютерлік бағдарламалар, Ин-
тернет, ұялы телефон және т.б.) 
арқылы жасалған, ақпараттық 
жүйені пайдаланушының мүлкін 
немесе мүлікке құқығын иелену-
ге бағытталған пайдаланушыны 
алдау немесе оның сенімін теріс 
пайдалану жолымен жасалған 
әрекет те – интернет-алаяқтық 
деп танылады. 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
бойынша іс жүргізіліп жатқан тұлғаның 
осы іс-әрекетті жасағанын немесе жа-
самағанын, осы тұлғаның кiнәлiлiгiн не 
кінәсіздігін анықтауына негіз болатын 
заңды түрде алынған нақты дерек-
тер, сондай-ақ, iстiң дұрыс шешiлуi 
үшiн маңызы бар өзге де мән-жайлар 
әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс 
бойынша дәлелдемелер болып табыла-
ды» – деп жазылған. Бұл нақтылықты 
анықтап берген заң талабы. Бірақ оны 
әркім әрқалай түсініп жүр және  іске қа-
тысты дәлел деген болжамын  заңдық 
күші әлдеқашан жойылған фактілер 
арқылы ұсынып, тіпті өзеуреп өткізуге 
әрекет етеді. 

Дәлелдеме ретінде ғылыми-техни-
калық құралдарды пайдалану арқылы 
алынған деректер пайдаланылуы мүм-
кiн. Осы тұста  ескеретін жайт – та-
раптардың бірі қызмет орнын, мүм-
кіндіктерін пайдаланып қандай да 
мекемеден құжаттарды жинауы заң-
сыз. Бұл Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодекстің талаптарын өрескел бұзу. 
Рас, талап арыз берушіге бұл заң-
дылық  психологиялық тұрғыда әсер 
етуі мүмкін. Заңсыз жолмен алынған 
ақпарат сотта жарамсыз. Ақиқат сотта 
ашылады, осы ретте соттың әділдігі 
көрінеді. Сот отырысында судья жалған 
деректердің іс процесіне тек кедергі 
екендігін жеткізеді. Тәжірибелі судья 
оның аражігін бірден ажыратады.  Сот 
процесінің алдындағы сот тыңдауына 
тараптар міндетті түрде барып, қатысу 
қажет. Кейде өзімбілемдікке салынып, 
сот тыңдауына бармай бірден сот про-
цесіне қатысатын жандар бар. Олар 
көп ретте іске қатысты қателіктер жібе-
реді.  Сот отырысының алдындағы сот 
тыңдауында судья  процеске қатысатын 
адамның  құқықтары мен мiндеттерiн  
түсiндiретінін ескерген жөн.  Нақты де-
ректердi дәлелдемелер ретiнде пайда-
лануды судья өз ұйғарымымен немесе 
процеске қатысушылардың өтiнiшхаты 
бойынша белгілейді.

 ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

Дегенмен, интернет-алаяқ-
тыққа қатысты жазаны әлі де 
нақтылап, жетілдіру мәселесіне 
назар аударыла бастады. Соған 
орай «ҚР кейбір заңнамалық 
актілеріне Қылмыстық, Қыл-
мыстық-процестік және Қыл-
мыстық-атқару кодекстерін 
оңтайландыру мәселелері бо-
йынша өзгеріс тер мен толықты-
рулар енгізу туралы» ҚР заң жо-
басы жасалған. Жоба қазір Ашық 
НҚА порталында жарияланған. 
Заң жобасында Қылмыстық ко-
декстің 190-бабына, яғни ин-
тернеттегі алаяқтық қылмыстар 
бойынша өзгерістер енгізу көз-
делген. Бұл халық ты интернет-а-
лаяқтардан қорғау ға көмектеседі 
деп сенеміз.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Жайық ЖАНБОЛАТОВ,
Қонаев қалалық 
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Құрылыс материалдарының қым-
баттауы бізде ғана емес, дүниежүзінде 
болып жатыр. Оның бірден бір себебі 
– пандемия. Еурокодты енгізу құрылыс 
саласын қымбатшылыққа әкелді деуге 
болмайды.

– Құрылыс саласына қатыс-
ты мамандарды 40-қа жуық 
жоғары оқу орны дайында-
са да, еліміздегі сейсмоло-
гия және сейсмологиялық 
қауіпсіздік мәселесімен ай-
налысатын сарапшылар мен 
ғалымдар тапшы. Бұл мәсе-
леге қатысты көзқарасыңыз 
қандай?

Ел ім і з  кеңес  дәу ір інен  келе 
жатқан ғылыми кадрларды дайын-
дау жүйе сінен бас тартып, Боллон 
жүйесін енгізген соң 2010 жылдан 
бастап құрылыс саласындағы ға-
лымдарды дайындауда үлкен үзіліс 
пайда болды. Ондағы ғылыми кеңес 
тек былтыр ғана қайта ашылды. Сон-
дықтан біздің мамандарымыз ғылыми 
дәрежесін Қырғызстан, Беларусь, 
Ресейге барып қорғап  жүрді. Маман 
тапшылығына сай өзіміз де оқу орын-
дарында сабақ береміз. Бұл үшін 
Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атын-
дағы Ұлттық техникалық университет 
пен Қазақтың бас сәулет-құрылыс 
академиясымен қарым-қатынас жа-
саймыз. Ондағы студенттер бізде 
тәжірибеден өтеді. Өзім де  олардың  
диплом, ғылыми-зерттеу жұмысына 
жетекшілік жасаймын. Қажетті ма-
мандарды тәжірибеге келгендердің 
ішінен іріктеп, өзімізде қалдырамыз. 
Соның нәтижесінде екі қызметкеріміз 
ҚазҰТУ-да, біреуі ҚазГАСА-да, біреуі 
Е.Гумилев атындағы ЕҰУ-да, екеуі 
Ресейде аспирантураны бітіріп келді. 
Екі жас маманымыз техника ғылымда-
рының кандидаттығына диссертация-
сын жазып жатыр. Өйткені, біздегі әр 
зертхананың өз бағыты бар. Қаңқалық 
темірбетон құрылымдары, металл 
құрылымдар, қабырғалы құрылымдар 
деген сияқты. Сондықтан әр зертхана 
басшысына жас маманды алған кезде 
қауқары жеткенше дайындап, өзі де-
малысқа шыққан кезде орнына 1 не 2 
адамды дайындап кетуді міндеттедік. 
2000 жылдары бізде ең жас маман 47 
жаста болатын. Қазір жағдай біршама 
түзелді. 

Қала құрылыс қатынастарының 
тұрақты даму идеялары бүкіл әлемде 
сұранысқа ие. Мамандар қолданыс-
тағы «ҚР сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі туралы» заңда Гро 
Гарлем Брундтланд комиссиясының 
принциптеріндегі тұрақты даму инди-
каторларын пайдалануды міндеттейтін 
бап жоқ дейді. Олардың кейбірі еуро-
кодта қамтылған.  

Біздің институтта қадағалау фун-
циясы жоқ. Кез келген мекемені өз 
бетімізше тексере алмаймыз. Ол бір. 
Екіншіден, Еурокодты әлемнің 45-тен 
астам елі мойындаған. Біздің еуро-
кодқа өтуіміздің себебі оның нормала-
ры прогрессивті, икемді және әмбебап 
норматив болып табылады. Ол тірі 
организм секілді әрбір үш не бес жыл-
да жаңарып тұрады. Мысалы, қолда-
ныстағы еурокодтардың жаңа өзгерісі 
жүріп жатыр және жаңа өзгерістер 
2024 жылы шығады деген ақпарат 
бар. Кеңес дәуірінде де құрылыс 
нормалары әр 5 жыл сайын жаңарып 
отыратын. Кеңес одағы тараған соң 
әр ел өз бетінше дамыды. Қазір ТМД 
елдерінің ішінде құрылыс нормалары-
на өзгеріс енгізуде біз көшбасшы боп 
тұрмыз. Еурокодты енгізгеннен кейін 
2017 жылы сейсмикалық аймақтағы 
құрылыстардың жалпы сейсмикалық 
аймақтандыру картасы жасалды. Мұн-
дай тәжірибе Кеңес Одағы елдерінде 
бұрын болмаған. Біз бірінші жасадық. 
Ол карталар еурокод – 1998-ді ескере 
отырып жасалған. 

– Шет елдермен тәжірибе 
алмасу қаншалықты жолға 
қойылған?

– Бүгінгі таңда көптеген шетел-
дік мекемелермен қарым-қатынас 
жасаймыз. Соның бірі Жапон халқы-
ның сейсмикалық изоляция қауым-
дастығымен жасалған меморандум. 
2018 жылы олар бізге келіп лек-
ция оқып, өз жетістіктерімен бөлісті. 
2015–2018 жылдары тәжірибе алмасу 
бойынша бізден жылына бір рет 3-4 
маман Жапонияға барып тұрды. Оның 
ішіне тек біздің институттың ғана емес, 
Алматы қаласының төтенше жағдай-
лар департаментінің, қалақұрылыс 
басқармасының, құрылыс басқармасы-
ның мамандары да болды. Жапонияда 
көп жерде сейсмикалық изоляция – 
резина металдық ұстынға орналас-
тырылатын тіреуіштер болады. Жер 
сілкінген кезде астындағы іргетас 
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ралы ақпарат жоқ. Бірақ паспортиза-
цияның аймағында мың үйдің тозығы 
жетті деп бердік. Соны кезекпен бұзып 
жатыр. 

– Сейсмикалық күшейту жұ-
мыстарын не үшін әлеуметтік 
нысандардан бастадыңыздар?

– Балабақша, мектеп,  аурухана 
сияқты әлеуметтік нысандар зілзала 
болған кезде барлық елде тамақ беру 
орны, жайғастыру орны ретінде қол-
данылады. Мемлекет бірінші кезекте 
мекемелік ғимараттарды күшейтіп, 
оларға көңіл бөлуге мүдделі. Өйт-
кені, 100 адам тұратын 9 қабатты 
үйдің сейсмикалық беріктігін күшейту 
үшін тұрғындардың бәрін шығару ке-
рек. Сондықтан тозығы жеткен үйді 
күшейт кенше, оны бұзып, орнына 
қауіпсіз жаңа үй салған дұрыс деп 
ойлаймын. 

– Сейсмикалық қауіпті ай-
мақ деп тек Алматы есептеле 
ме?

– Әрине. Қауіпсіздік шаралары  
Шығыс Қазақстан, Алматы, Түркістан, 
Жамбыл облыстарында да жүргізілу 
керек. Ол жақтарда жағдай қандай 
екені қазір бізге беймәлім. Мысалы, 
Түркістан облысында жекеменшік 
тұрғын үйдің көбі саз балшықтан са-
лынған. 

Жасыратыны жоқ, өңірлерде 
құрылыс нысандарындағы сейсмика-
лық қауіптің алдын алуда ешқандай 
жұмыс жасалып жатқан жоқ. Алматы 
қаласы еліміздегі 9-10 балдық ең қа-
уіпті аймаққа жатады. Сондықтан біз 
Алматыда орналасқанбыз. 2017–2018 
жылдары құрылыс нысандарын құ-
жаттандыру жұмысын бастадық. Оны 
енді ары қарай өрбіту керек. Мысалы, 
біздің паспортизацияның қорытынды-
сы бойынша Алматыдағы бағдарла-
маға өзгеріс енгізіліп, ол әр мекемеде 
болу керек. Төтенше жағдайлар де-
партаменті, құрылыс басқармасында, 
архитектурада және тағы басқа да ме-
кемелер өздеріндегі электрондық кар-
таны қолданып, оған күнделікті өзгеріс 
енгізіп отыру керек. Қазір Алматыдан 
басқа өңірлерде ол жоқ. 

Менен жер сілкінген кезде Алматы-
да қанша үй қирайды деп жиі сұрайды. 
Ол тек Алланың қолындағы іс. Оны 
мен айта алмаймын. Паспортизация 
бойынша құрылыс нормаға сай бол-
маса қирамаса да, бір жерлері құлауы 
мүмкін. Оны жер сілкінісінде ғана 
білуге болады. Біз ғимараттарды сілкіп 

зерттегенде тәжірибелік түрде ғана 9 
балдық сілкініс береміз. Бірақ ол ғима-
рат шынайы жер сілкінісі кезінде қалай 
болатынын толық анықтау мүмкін  
емес. Сосын жер сілкінісінің әр жерде 
өз ерекшелігі болады. Жапонияға қа-
рағанда біздегі 9 балдық зілзаланың  
қаупі жоғары. Оны салыстыруға бол-
майды. Жер қыртысының тиктоникасы 
бөлек. Бірақ жапон халқында сейсмо-
изоляциямен салынған ғимарат өте 
көп. Олардың технологиясы дамып 
кеткен. 1995 жылғы Коба зілзаласын-
да зардап шеккеннен кейін сейсми-
калық аймақтағы бүкіл құрылысты 
100 пайыз қарап шығып, беріктігін 
нығайтуға өзгеріс енгізіп, ол мүлтіксіз 
орындалды.  

– Үкіметтен тапсырыс беріл-
се бүкіл еліміздің қауіпке жау-
ап бере алатынын зерттеуге 
сіздердің шамаларыңыз жете 
ме?

– Институттың Жамбыл, Өскемен, 
Астанада филиалы бар. Егер бір ме-
зетте бүкіл ел аумағын зерттеуге 
тапсырыс берсе, шамамыз жетпейді. 
Бізде филиалдарды қосқанда 350 ғана 
адам бар. Зерттеу жүргізген кезде 
ғимарат санына қарай адамдарды 
бөлеміз. Мәселен, Алматы қаласын-
дағы 10 мың ғимаратты құжаттанды-
руға 70-80-дей адамды жұмылдырдық. 
Тапсырыс кеш берілгендіктен, тіпті, 

(Соңы. Басы 1-бетте)

соңғы айларда демалыссыз жұмыс 
істедік. Біз ғылыми жұмыста пайда та-
буды ойламаймыз. Қосымша жасайтын 
жұмыс болғанда оны өзіміз үшін тегін 
атқарамыз. Мысалы, типтік жобаларға 
қорытынды беру тапсырыста болмады. 
Оны өзіміз жасадық. Біліп жүрейік деп 
өз атымыздан жасап бердік. 

– Сейсмикалық аймақтар-
дағы құрылыс нормаларын 
нақтылай түссеңіз?

– Құрылыс нормаларында 9 балдық 
аймақта 12 қабатқа дейін ғана рұқсат 
беріледі. Одан жоғары қабат нормада 
қарастырылмайды. Әр үйге 9 қабат-
тан жоғарыға жеке техникалық шарт  
дайындалады. Ал 10 балдық аймақта 
4 қабатқа ғана рұқсат беріледі. Одан 
кейін техникалық шарт бойынша 6 қа-
батқа дейін ғана салынады. Одан ары 
қарай берілмейді. Өйткені, құрылыс 
нормасында берілген заттардың бар-
лығы жер сілкінісі кезінде зерттелген. 
Құрылыс нысандарындағы қабатты 
шектейтініміз сондықтан. 

– Дегенмен, 40 қабатқа 
дейін гі нысан да бар ғой бізде?

– 40 қабатты ғимараттарға қойыла-
тын талап өте қатаң. Оған кез келген 
құрылыс компаниясы шыдамайды. 
Сіз бұл жерде 38 қабаттық Есентай 
моллды айтқыңыз кеп отыр ғой. Ол 
жерде біздің институт әр құйылған 
бетонды, арматураны басынан бастап, 
аяғына дейін тексерген. Тапсырыс 
беруші АҚШ-тан болды. Сол кісілерді 
біз қадағаладық. Әрине мұндай үлкен 
жобаға ғылыми зерттеу ұйымдары 
қатысып, қолдаса ғана көп қабатты 
ғимараттан қорқатын ештеңе жоқ. 
Мұндай қауіпті ғимараттарға біз сейс-
мостанция орнатамыз. Ол әр жер 
сілкінісінде оның тербелісін онлайн ре-
жимде жазып тұрады. Кейін жазбаны 
зерттеуге алып тұрамыз. 

Жалпы, сейсмикада екі сейсмостан-
ция болады. Біреуі сейсмологиялық, 
екіншісі құрылыс жөнінде. Сейсмика-
лық аймақтағы біздің сейсмостанция-
лар ғимаратқа орнатылады. Онда біз 
ғимарат беріктігі есеп-қисаппен дұрыс 
келе ме соны анықтаймыз. Ал Сейсмо-
логия институтының сейсмостанция-
лары  жер қыртысын зерттейді. 

– Сұхбатыңызға  рақмет.
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болмайды. Түркиядағы жағдай соның 
нақты айғағы. Ғимарат құрылыс нор-
маларынан ауытқымай салынса, жер 
сілкінісіне төтеп беруі керек. 

Бізде құрылысшылардың тек-
серетін құзыреті жоқ. Мемлекеттік 
құрылыс басқармасы тексереді. Сон-
дай-ақ, әр құрылыста авторлық, тех-
никалық қадағалау  бар. Солар қабыл-
дап алғанда қол қояды. Біз құрылыс 
басқармасы ақау тауып хабар берсе 
ғана зерттейміз. Егер құрылысшылар 
салған ғимаратты өткізбес бұрын 
ғылыми-зерттеу институтынан құжат 
алып кел деген талап қойса ғана біз 
олардың бәрін тексереміз. Өйткені, 
біздің алдымыздан өткен әр жоба 
қараусыз қалмайды. Оған 100 пайыз 
кепілдік берем. 

– Сейсмикалық аймақтағы 
құрылыстардың микроай-
мақтық картасын сіздер жаса-
дыңыздар ма?

– Картаны жасайтын біз емес, 
Сейс мология институты. Біз тек карта-
ны қолданушымыз. Алматыда сейсми-
калық шағын аудандастырылған карта 
2019 жылы жасалып, біз 2021 жылы 
құрылыс нормасын әзірлеп, сол кар-
таны құрылыс нормасына кіргіздік. 
Мысалы, Алматыдағы паспортизация 
кезінде біз зерттеген ғимараттар ішін-
де кеңес дәуірінде салынған көптеген 
үй бүгінгі құрылыс нормаларына сай 
емес. 3 қабатты кірпіш үйлер,  2 қабат-
ты каркас қаңқалы үйлердің зілзалада 
қирау мүмкіндігі басым. Бүгінгі таңда 
Алматыда мұндай ескі үйлерді сүру, 
оның орнына жаңа үй салу процесі 
жүріп жатыр. Қанша үй бұзылғаны ту-

пен жоғары қабаттар қозғалмайды. 
Тек ортадағы резина ғана қозғалады. 
Оны біз өзімізге де енгізіп жатырмыз. 
Наурыз айында Германияның Мюнхен 
қаласынан Мауер деген компанияның 
мамандары келіп, тәжірибе алмастық. 
Осындай шараларды жиі өткіземіз. 
Оған қаладағы жобалық мекемелердің 
конструктурларын және басқаларды 
шақырамыз. 

Бүгінгі таңда сейсмикалық ай-
мақтағы құрылыс нормаларында кез 
келген жаңа құрылыс материалын 
қолданбас бұрын, эксперименталдық 
сынақтан өткізу керектігі жазылған. 
Осы сынақты жасайтын біздің мекеме. 
Байқағандарыңыздай, 9, 12 қабатты 
ғимараттардың үстіне сілкігіш машина 
қойып сілкілейміз. Наурыз айында 
Шымкент қаласында сондай екі сынақ 
болады. Олар өндірістік құрылыс са-
ласына жаңа конструкцияны енгізгелі 
тұр. Соны барып тексереміз. Одан 
бөлек, бір қаңқалы конструкцияны 
тексереміз. Ол Қазақстанда құрылыс 
нарығына әлі енгізілмеген. Сынақтан 
соң біз осы құрылымды қолдануға бо-
латын-болмайтыны жөнінде қорытын-
ды береміз. Болмаса қандай өзгерту 
енгізу керек екенін ұсынамыз. 

– Сейсмикалық қауіпсіздік 
бізде қаншалықты сақталады?

Кеңес Одағында құрылыс үйлерін-
де көптеген қаңқалы жүйелер болған. 

Жер-жердегі жер сілкіністерін зертте-
ген соң біз қазір одан бас  тарттық. 
Зілзала кезінде үйлер төтеп беру үшін 
Алматыда бүгінгі таңда ғимараттар мо-
нолиттік, қабырғалы құрылымдардан 
салынып жатыр. Түркиядағы зілзалада 
құлап жатқан үйлердің көбі ригелсіз 
қаңқалы үйлер. Сыртқы қабырғала-
ры кірпіштен жасалған. Қазақстанда 
сейсмикалық аймақтардағы құрылыс 
нормаларында кірпіш бес қабаттан 
жоғары қолданылмайды. Біз оны алып 
тастадық. Алматыдағы көпқабатты 
үйлердің қабырғаларында көбінесе 
жеңіл конструкциялар қолданады. 

– Жапониядағы 7, 3 балдық 
зілзалада 1 адам көз жұмса, 
Түркияда 7, 6 балдық зілза-
лада отыз мыңға жуық адам 
қайтыс болды. Бұған ондағы 
сейсмикалық қауіпсіздікті мін-
деттейтін  нормалардың ерікті 
болуы ықпал етті деген бол-
жам қаншалықты рас?

Түркияның сейсмикалық аймақтағы 
құрылысты реттейтін нормативтері 
бар. Біз ондағы құлаған ғимарат-
тардың қалай салынғанын білмейміз 
ғой. Олар құлап қалған тұрғын үйлер 
зерттеледі деп айтып жатыр. Егер 
жобалау шылардың және құрылысшы-
лардың қателігі табылса тиісті жаза-
сын алады деп отыр. 

Жасыратыны жоқ, тұрғын үй салып 
жатқан мекемелер бүгінгі таңда биз-
нестің адамы. Құрылыс салған кезде 
ол алдымен өз қалтасын ойлайды. 
Біз сонымен күресіп келе жатырмыз. 
Сейсмикалық аймақта үнемдеуге 
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Түркістан қалалық пробация қызметі мен қалалық ішкі 
саясат бөлімі Жастар ресурстары орталығы арасында түзеу 
мекемелерінен босап шыққан және бас бостандығынан айыру-
мен байланысты емес жазаға сотталған адамдарға әлеуметтік, 
құқықтық көмек беру мақсатында екі жақты  өзара ынты-
мақтастық келісімге қол қойды.

АЛАЯҚТЫҚ: 
ҚЫЛМЫСТЫҢ ӨТЕУІ АУЫР

Қоғамда алаяқтық оқи-
ғалар санаты азаяр емес. Бү-
гінгі таңда оның сипаты өз-
геріп, интернетке, әлеуметтік 
желілер мен банк қосым-
шаларына да ене бастады. 
Бөтеннің мүлкін жымқы-
ру ежелден халықтық та-
ным-түсінікте де, әділ тө-
ре лікте де үлкен қылмыс 
есебінде айыпталады. Қазақ 
баласына «біреудің ала жібін 
аттама, ұрлық жасама, елді 
алдама» деп өсиет, аманат ет-
кен. Алайда, бүгінгі алаяқтық 
тамыры үзілмей келе жатқан 
ғасыр дерті. 

кодексінің 190-бабында мүлкі тәр-
кіленіп, 1000 АЕК-ке дейiнгi мөлшер-
де айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына не 600 сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыс-
тарға тартуға не екі жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостандығын шектеуге 
не сол мерзiмге бас бос тандығынан 
айыруға жазаланады. Алаяқтықтың 
сипаты өзгергенін сөз басында айт-
тық, бұл қылмыс сонымен қатар топ-
тық сипатта да жасалатынын ескер-
ген жөн. Ол адамдардың алдын ала 
сөз байласуы немесе шендінің өз 
қызметін асыра пайдалануы, мемле-
кеттік сатып алулар мен тендерлер 
айналасындағы алаяқтықтар негізін-
де жүзеге асып жүр. 

Егер айыпталушы осы санатқа 
жатқызылса, онда оның мүлкi тәр-
кiленiп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызмет-
пен айналысу құқығынан үш жылға 
дейінгі мерзімге айыра отырып 
не 4000 АЕК-ке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшер-
де түзеу жұмыстарына не 1000 
сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға не төрт жылға 

дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бос-
тандығынан айыруға жазаланады.  
Қазақ «Дәніккеннен құныққан 
жаман» – дейді. Өкінішке қарай, 
жастардың оңай табысқа бірден 
кенелгісі келетіні, әйел адамдардың 
сенімге тез кіретіні олардың алдағы 
бақытсыздықтарына себепкер бо-
луда. Жеңіл жолмен келген ас та-
мақтан тез өткенімен, оның ертеңгі 
сұрауы бірнеше жылдардың өтеуі-
не кететіні өкінішті. Осы тұрғыда, 
қарапайым азаматтарға да жеңіл 
жолмен ештеңенің келе қалмайты-
нын, банктер ешқашан төмендетіл-
ген пайызбен, кезексіз несиелер 
немесе баспана бере қоймайтынын 
түсінетін кез келді. Кезек жылжыту, 
таныс арқылы тесттерді сатып алу 
немесе алаяқтық санатына жататын 
өзге де қылмыстардың соңы ауыр 
жазаларға алып келетінін түсінетін 
уақыт туды. 

Эльмира УРУНБАСАРОВА, 
Алакөл аудандық сотының 

судьясы
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

ПРОБАЦИЯ

Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның өзіне тән ажырамас 
белгісі.  Қазақ тілін дамыту еліміздің стратегиялық бағыты. 
Бүгінгі таңда еліміздің тіл туралы саясатын жүзеге асыру 
мақсатында көптеген ауқымды жұмыстар атқарылуда. Мем-
лекеттік тіл – тек қазақтың тілі емес, Қазақстанда  тұратын 
барлық ұлттың ұлтаралық, ортақ тілі. 

Тілге құрмет – елге құрмет. Біздің  тіліміз – ананың ақ сүтімен 
бойға сіңген асыл қазынамыз, сондықтан да өз тілімізде сөйлеу басты 
парызымыз. Тілді өркендету – баршаның ісі. Тіл – тек қарым-қатынас 
құралы емес, ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл ретте біздің мемлекетіміздің 
тілге деген жанашырлығы басым. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік 
дәрежесін нығайту еліміздің басты басымдығы болып қала береді. 
Сондықтан-да, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары салаларда қазақ 
тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе жатыр деп айтуға толық негіз 
бар. 

Қазақстанда тіл саясаты мемлекеттік тілді дамытуға және респуб-
ликада қолданылатын өзге де тілдерге жағдай жасауға бағытталған. 
Сондықтан қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту және 
оның әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерін кеңейту ел саясатының 
басты стратегиялық басымдығы болып қала береді.

Р.АЙТМАМБЕТОВА,
Маңғыстау облысы Қылмыстық істер 

жөніндегі  мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маманы

Сот актілері қолданыстардағы 
заңдарда белгіленген тәртіпте 
дереу орындалуға жататындарын 
қоспағанда, заңды күшіне енген 
соң орындалуға міндетті.

Соттың шешімі заңды күшіне 
енгеннен кейін атқару парағы 
беріледі. Ал, егер де бірінші саты-
дағы соттың шығарған шешіміне 
апелляция лық немесе кассация-
лық тәртіпте шағым жасалған 
немесе наразы лық білдірген жағ-
дайда, шешім, егер оның күші 
жойылмаса, онда апелляциялық 
және кассациялық қаулы шыға-
рылған күннен бастап заңды күші-
не енеді.

Заңды күшіне енген соттың 
шешімі мемлекеттік органдардың, 
жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарының, заңды тұлғалардың, 
лауазымды адамдардың, азамат-
тардың бәріне бірдей міндетті 
және Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағында да сөзсіз орында-
луға жатады. Үкім орындалмаған 
жағдайда қылмыстық жауапкер-
шілік жүктейді.

Атқару парақтарының жоғалып 
кеткені жөнінде Алакөл ауданы-

«Сот кабинеті» – бұл электрондық ақпараттық сервис, ол сот ор-
гандарының онлайн сервисіне қолжетімді бірыңғай терезе, сот ісін 
жүргізуді жеңілдету және азаматтар үшін сот жүйесінің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында іске асырылған. Осы сервис арқылы енді 
азамат, оның қорғаушысы, өкілі немесе заңгер кез келген ыңғайлы 
уақытта, үйінен немесе кеңседен шықпай-ақ, интернет желісі арқылы 
сот құжатын сондай-ақ, істегі мәртебесін көре алады және сот актісін 
басып шығарып алуға мүмкіншілігі бар.

Сотқа жүгінген әрбір азамат «Сот кабинеті» арқылы арыз беру үшін 
«Халыққа қызмет көрсету орталығында» электронды цифрлы қолтаңба 
алуы қажет. Сот кабинеті сервисі арқылы заңды тұлғалардың мемлекет-
тік баж төлеу мәселесі шешімін тапты, жеке тұлғаның төлем карточкасы 
арқылы бажды төлеу, сондай-ақ, төлем құжатының сканерден өткен 
көшірмесін беру мүмкіндігі бар. «Сот кабинеті» және «Сот құжатта-
рымен танысу» электронды сервистері Жоғарғы Соттың ресми сайтында 
іске қосылған. Аталған қызметтерді электронды цифрлы қолтаңбасы 
бар азамат тұтына алады. Қазіргі кезде «Сот кабинеті» сервисі арқылы  
талап арыздар 100 пайыз электронды түрде түседі. «Сот кабинеті» 
сервисі біртіндеп қағаз құжат айналымынан бас тартуға, ол өз кезе-
гінде соттарда электрондық сот ісін жүргізудің жаңа сатысына көшуге 
мүмкіндік берді. Жоғарғы Соттың және жергілікті соттардың сайтында 
«Сот құжаттарымен танысу» сервисі іске қосылған. Аталған сервис 
сот өндірісінің жеделдігі мен қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ҚР 
Жоғарғы Сотының сайтындағы электронды сот құжаттарымен танысуға 
мүмкіндік береді. Сотқа жүгінген азамат талап арызы тіркелгені туралы 
талон алады, бірнеше күннен кейін оның ұялы телефонына оның ары-
зы бойынша сот құжаты шыққаны туралы хабарлама келеді. Бұл ретте 
азаматтар сот құжатын алуға сотқа барып уақытын кетіріп, қаражатын 
шығындап, әуреге түспейді. «Сот кабинетінің мобильдік нұсқасы» бүгінгі 
күні тамаша нәтиже беріп отыр.

Ә. ЖУНТАЕВА, 
Шахтинск қаласы Әкімшілік құқық бұзушылықтар 

жөніндегі мамандандырылған сотының бас маманы
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 
ОҢ НӘТИЖЕ БЕРМЕК

Екі тарап жаза басып қателік 
жасағандар қайта қылмыс жасамас 
үшін әртүрлі іс-шаралар ұйымдас-
тыруды жоспарлап отыр. Түркістан 
қалалық ПҚБ бастығының орынба-
сары Әділет Ерманов пен қалалық 
ішкі саясат бөлімі «Жастар ресурс-
тары орталығы» КММ-і басшысы 
орынбасарының міндетін атқарушы 
Намазхан Құдреттолла үстіміздегі 
жылдың соңына дейін атқарылатын 
істерді талқылады. 

Сонымен қатар, алдағы уақыт-
та екі тарап пробация қызметінде 

тіркеуде тұрған сотталғандардың 
заңмен немесе сотпен белгіленген 
міндеттерінің орындалуын бақылау 
мақсатында іскерлік қатынасты 
нығайту бойынша өзара іс-қимылды 
және ынтымақтастықты нығайту 
жөнінде осы келісім шартты түзді. 

– Аталған келісім екі жаққа да 
тиімді болады деген сенімдемін. 
Пробация қызметінің есебінде тұра-
тын адамдарға әлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсетеміз. Сонымен қатар, 
қаладағы жастармен және қоғам-
дық ұйымдармен бірлесіп әдісте-

мелік, ақпараттық заң және өзге де 
көмек көрсету арқылы қалалық про-
бация қызметі бөлімінің есебінде 
тұрған адамдар арасында ішімдіксіз, 
салауатты өмір салтын енгіземіз. 
Сондай-ақ, тіркеуде тұрғандарды 
қоғамдық пайдалы жұмысқа қайта-
ру бағытында жұмыстар жүргізіледі. 
Пробация қызметінің есебінде 
тұрған жастар санатына кіретін 
сотталған адамдарға біліктілігін 
көтеру немесе қайта даярлау курс-
тарынан өтуіне жәрдемдесеміз. 
Сотталғандарды қоғамға бейімдеу 
мақсатында әртүрлі көмек қолын 
созамыз, – деді «Жастар ресур-
стары орталығы» КММ-і басшысы 
орынбасарының міндетін атқарушы 
Намазхан Құдреттолла. 

– Әрине, біздің ең басты мақ-
сатымыз өмірде қателікке ұрынып, 
пробация қызметінің бақылауына 
алынған адамдарды қоғамға бе-
йімдеп, олардың қайта қылмыс жа-
самауына, өмірден өз орындарын 
табуына жол сілтеу. Үкіметтік және 
үкіметтік емес мекемелер арасын-
дағы келісімнің арқасында көптеген 
іс атқарылып келеді. Пробация қыз-
метіне тіркеуге алынған әрбір сот-
талғанның жағдайымен танысамыз. 
Олардың отбасына қажетті көмекті 
көрсетуге тырысамыз. Сонымен 
қатар, алдағы уақытта жастар 
ұйымдарының бірлескен жұмыс 
жоспарын әзірлеу басты назарда. 
Әкімдікке қылмыстық жазаларды 
және өзге де қылмыс тық-құқықтық 
ықпал ету шараларын орындайтын 
мекемелер мен органдардың қыз-
метіне жәрдемдесу. Сондай-ақ, 
қылмыстық жазаларын өтеген 
адамдарға әлеуметтік және өзге 
де көмекті ұйым дастыру бо йынша 
құқық бұзушылық профилакти-
касы жөніндегі ведомствоаралық 
комиссиясына қатысу үшін шақыру 
туралы ұсыныс енгізу болып табы-
лады, – деді Түркістан қалалық ПҚБ 
бастығының орынбасары Әділет 
Ерманов.

Раушан НАРБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

КИЕ

Жалпы, ҚР Қылмыстық кодекстің 
190-бабында алаяқтық істің сипаты 
мен деңгейі сараланады. Алаяқ-
тықты бөтеннің мүлкін жымқыру, 
алдау немесе біреудің сенімін теріс 
пайдалану жолымен бөтен мүлкіне 
ие болу дейміз. Соңғы жылдары  
осы санаттағы қылмыстардың ар-
туына байланысты жаза қатаңдады. 
Алайда, өкінішке қарай оның сипаты 
да өзгеріп, алаяқтық көп ретте ин-
тернет қылмыстарға ұласты. Бүгінгі 
таңда сотқа келіп жатқан қылмыстар 
интернет арқылы біреудің мүлкін 
жымқыру, қаражатын иемдену, 
әртүрлі қаржылық пирамидалар, 
біреудің есепшоттарындағы ақша-
ны алаяқтық жолмен өзге біреуге 
немесе өзіне аудару секілді қылмыс-
тар. Бұл санаттағы қылмыстарды 
жасайтындардың жас ерекшелігі 
мен жынысында да айырма болмай 
қалды. Қазіргі уақытта алаяқтықпен 
жастар да, орта жастағылар да, әйел 
адамдар да, балалар да айналыса-
тын болды. Бірақ, ҚР заңдары әркез 
жаза басушыларға «алмақтың да 
салмағы барын» ескертеді. Мәселен, 
алаяқтық қылмыстар ҚР Қылмыстық 

АСЫЛ ҚАЗЫНАНЫ 
АРДАҚТАУ ПАРЫЗ

ПӘРМЕН

ШЕШІМ ОРЫНДАЛУЫМЕН 
ҚҰНДЫ

СОТ КАБИНЕТІ

ЭЛЕКТРОНДЫ ҚЫЗМЕТТІҢ 
ЖАҢА САТЫСЫ

ның №2 сотына акт жолданып жа-
тады. Осындай олқылықтар заңды 
күшіне енген сот шешімдерінің 
орындалуына кедергісін келтіреді. 
Сондықтан кемшіліктерді бол-
дырмау мақсатында жолданған 
хаттарға уақытылы жауап беріп 
немесе уақытылы қайтарып тұрса 
артық болмас еді.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

А.САКЕНОВА,
Алакөл аудандық №2  

сотының кеңсе бас маманы-
сот отырысының хатшысы
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ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев 

көш.қиылысы, 208 кеңсе. 

ЖК «Best Agency», мекенжайы: Алматы қ., 
Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 
209 кеңсе. Тел/Whatsapp 8 707 280 09 12.

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даң-
ғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз. 

ЖК «Gold Capіtal» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше-
сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-43-43, 

 

8 (708) 929-98-74 

E-maіl: 

zanreklama@maіl.ru

zanreklama.kz

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, 
Павлодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. 
бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 
53-40-48. WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-maіl: 
nazar.reklama@gmaіl.com

ЖК «TRade and servіce», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Аюбаева», Қарағанды қ., Жамбыл кө-
шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 
«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 

көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь 
көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.: 
8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС Орал 
қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 
119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: 
(87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servіse», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

2. «DANIYAROFF» ЖШС (БСН 150140000101) өзінің ерікті түрде 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау облысы, Атырау қаласы, 
Вокзал маңы-3А шағынауданы, 18А үй, 13-пәтер.

3. «Ломбард «РеГАС» ЖШС (БСН 220340022274) микроқаржы 
қызметін жүзеге асыруға (ломбард қызметі) 20.05.2022 ж. берілген 
№14.22.0002.Л лицензиясының қолданылуын ерікті түрде тоқта-
татыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Павлодар қаласы, Ак. Чокин көшесі, 42. 

Тел. 8(7182)324702. 

6. «Darksides» ЖШС, БСН 220640040065, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Ақтау қаласы, 28А ықшамауданы, «Сұңқар» гараж 
қоғамы, 23 ғимарат.

ЖАРНАМА

МҰРАГЕРЛІК
4. 15.05.1944 жылы туылған азаматша Срымова Турсинкул 

Бейсен баевнаның 2021 жылғы 17 ақпанда қайтыс болуына 
байла нысты артынан мұрагерлік іс ашылған. Барлық мұрагер-
лерінің Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент кенті, 
Т.Мади ходжаев көшесі, №15 ғимарат мекенжайында орналасқан 
нотариус Жолдасов Динмуханбет Алданиязовичке хабарласуын 
сұраймын. 

5. 10.02.1982 жылы туылған азамат Абдуллаев Серик Алдана-
заровичтің 2011 жылғы 14 сәуірде қайтыс болуына байланысты 
артынан мұрагерлік іс ашылған. Барлық мұрагерлерінің Түркістан 
облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент кенті, Т.Мадиходжаев кө-
шесі, №15 ғимарат мекенжайында орналасқан нотариус Жолдасов 
Динмуханбет Алданиязовичке хабарласуын сұраймыз.

Жалпы, еліміздің сот жүйесі 
Тәуелсіздік жылдарынан бері 
күрделі реформаларды басынан 
өткерді. 

Сот төрелігін жүзеге асыратын су-
дьялардың басым бөлігі мемлекеттік 
тілді еркін меңгерген. Әділ сот жүйе-
сінің жұмысы әлемдік стандарттарға 
сәйкестендіріліп, соттың тәуелсіздігін 
кепілдендіретін құқықтық тетіктер ен-
гізіліп жатыр. Жоғарғы Сот тарапынан 
судьялыққа үміткерлерді іріктеу кезінде 
қазақ тілін меңгерген тұлғаларға басым-
дық берілетіндігі қуантады. 

Мемлекеттік тілді дамыту мақсатын-
да сот саласында жыл сайын әртүрлі 
байқаулар өткізіледі. «Мемлекеттік 
тілдегі ең үздік сот отырысы», «Ең үздік 
мемлекеттік қызметші», «Ең үздік ме-

диатор» байқаулары ұйымдастырылды. 
Прокуратура, қорғаушылар, медиатор-
лар, сот орындаушылары, заңгерлердің 
және мемлекеттік мекеме басшылары-
ның қатысуымен дөңгелек үстелдер, ай 
сайын «Ашық есік» күндері, семинарлар 
өткізіледі. Бұқаралық ақпарат құрал-
дарында, әлеуметтік желілерде Ана 
тіліміздің мәртебесін арттыру үшін мақа-
ла-материалдар жариялануда. Олардың 
барлығы мемлекеттік тілдің дамуына өз 
септігін тигізуде.

Жасыратыны жоқ, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер ресми тілде көп-
теп түсуде. Мәселен, Орал қаласының 
әкімшілік құқық бұзушылықтар жөнін-
дегі мамандандырылған сотына 4653 іс 
орыс тілінде, 2878 іс қазақ тілінде, ал 
2021 жылы істердің 2408-і қазақ тілінде, 
4551-і ресми тілде түскен. Биылғы жыл 

ҚҰНДЫЛЫҚ

ҰЛТ АБЫРОЙЫ БОЛАШАҚ ҚАЗАҚ 
ТІЛІНДЕ

Тіл – халықтың жаны, сәні, тұтастай ке-
скін-келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жет-
кізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің осындай 
қасиетті мұрамыз – ана тіліміз.

Мемлекетімізде мемлекеттік тілге көшу қарқыны енді 
іркілмейтін үрдіске ауып барады. Барлық мемлекеттік ор-
гандар, мекемелер мемлекеттік тілді дамыту мен қолдануды 
жүзеге асырып, әртүрлі іс-шаралар өткізу үстінде. Сонымен 
қатар, газет-журналдарда, теледидарда әртүрлі бағдарлама-
ларда мемлекеттік тілдің маңыздылығы туралы аз  айтылып 
жатқан жоқ. Осындай үгіт-насихат жұмыстары да мемлекеттік 
тілдің дамуына ықпалын тигізіп, күннен-күнге мемлекеттік 
тілдің даму сатысы биіктеп барады.

Сот жүйесінде мемлекеттік тілдің дамуына тоқталатын 
болсақ, сот билігі мемлекеттік биліктің бір тармағы болған-
дықтан мемлекеттік тілді дамытуға мүдделі.

Қарағанды облысы бойынша Шахтинск қалалық сотында 
судьялар және мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік тілдің 
дамуына, өркендеуіне атсалысып келеді. Сондай-ақ, соттың 
ішкі құжаттары тек мемлекеттік тілде жүргізіледі. Олар: сот 
төрағасының өкімдері, сот жұмысы туралы жоспарлар, жедел 
кеңес хаттамалары, әр тоқсан сайын сот жұмысын қорытын-
дылайтын ақпарат, істер номенклатурасы, жолдамахаттар, 
сонымен қатар бақылау тапсырмаларына жауаптар тек мем-
лекеттік тілде жауап беріледі. Ал азаматтар қай тілде сотқа 
жүгінсе, сол тілде жауап беріледі.

Сот төрағасы судьялар және сот қызметкерлері арасында 
өткізілген әр жедел кеңесте, мемлекеттік тілді жақсы мең-
герген және жұмыста үнемі қолданатын сот қызметкерлерін 
насихаттап үлгі етіп отырады. Судьялар және сот қызметкер-
лері арасында мемлекеттік тіл тақырыбына дөңгелек үстел-
дер, отырыстар, семинарлар өткізіліп, сот төрағасының өкімі-
не сәйкес, сотта арнайы топ құрылып, жоспар жасалынды.

А. СУЛЕЙМЕНОВА,
Шахтинск қалалық сотының 

бас маманы
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

8. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожиілік қыз-
меті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны директорының бос лауазымына орналасуға конкурс туралы 
хабарландыру

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 55/5, «ЭКСПО» ғи-
маратының С 2.4 блогы (пошталық мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Мәңгілік 
Ел даңғылы 55/5, С 2.4 блогы, «ЭКСПО» ғимараты анықтама телефоны: 8-7172-
649-158, e-mail: konkurs@mdai.gov.kz) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радио-
жиілік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

1) Конкурстың өтетін күні мен орны: 2023 жылғы 1 наурыз, Астана қаласы, 
Мәңгілік Ел даңғылы 55/5, «ЭКСПО» ғимаратының С 2.4 блогы.

2) Орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны көрсетілген кәсіп-
орынның атауы, оның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы – Қазақстан Рес-
публикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министр-
лігінің «Мемлекеттік радиожиілік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны 010000, Астана қ., Иманов к-сі, 13,  
6-қабат, телефон: 8 (7172)576101.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты мемлекеттік монополияға жатқызылған 
байланыс аясында бәсекелес нарықта іске асырылуы ұлттық қауіпсіздіктің 
жай-күйіне жағымсыз әсер етуі мүмкін жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру 
болып табылады.  

3) Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 
- біліктілік талаптарына сәйкес келетін жоғары білімінің болуы;
- мамандығы бойынша кәсіпорынның бейініне сәйкес келетін қызмет сала-

сында басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы;
- кәсіпорын қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб-

ликасының заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерін білу.

Кәсіпорын басшысының негізгі лауазымдық міндеттері:
Директордың функционалдық міндеттері: Кәсіпорынның өндірістік, шаруа-

шылық және қаржылық-экономикалық қызметіне қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес жалпы басшылық ету; Кәсіпорынның жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру 
және оның үздіксіз қызметін қамтамасыз ету; берілген заңнамалық құқықтары 
шегінде Кәсіпорынның  қаржылық-экономикалық және өндірістік-шаруашылық 
қызметіне қатысты мәселелерді шешу, қызметінде және шаруашылық-экономи-
калық байланысты жүзеге асыруда заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету; 
Кәсіпорынның алған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету, шарттық 
және қаржылық тәртіпті нығайту, әлеуметтік-еңбек қатынасын реттеу; жаңа тех-
никалар мен технологияларды, еңбекті басқарудың прогрессивті формасы мен 
ұйымдастыруды ендіруге жағдай жасау; Кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің 
жұмысы мен заңдылықты сақтауын қадағалау; сотта, мемлекеттік органдарда 
және басқа да ұйымдарда Кәсіпорын мүддесін қорғау.

4) Конкурсқа қатысу туралы өтініштерді ұсыну мерзімі: 2023 жылғы 14-28 
ақпан.

5) Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалардан құжаттарды қабылдаудың баста-
лу күні бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру 
орналастырылған күннен бастап айқындалады – 2023 жылғы 14 ақпан. 

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар үшін құжаттарды қабылдау бұқаралық 
ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы хабарланған күннен бастап күнтіз-
белік он бес күн өткен соң аяқталады.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс өткізу туралы хабарландыруда 
көрсетілген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
4) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 35-бабын-

да көрсетілген еңбек қызметін растайтын құжаттар;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқа-

рушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркел-
ген) бекітілген «Медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық 
қорытынды)» № 075/е нысаны бойынша анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық дең-
гейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, 
сондай-ақ, бұрынғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

7. «Гүл-Жиһаз» ЖШС, БСН 070640007427, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: 060000, Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, 
Солтүстік өндірістік аймағы, 49А, тел. 87018320707.

Ескерту талонының артын-
да келесі мәліметтер көрсетіл-
ген: http://service.pravstat.kz 
интернет-ресурсының мекен-
жайы, 1012 (SMS қызметі), 
8-800-080-7777 (қалалық те-
лефон), 1414 (ұялы телефон), 
және өтінішті қабылдаған 
қылмыстық қудалау органы-
ның телефон нөмірлері. Өті-
ніш беруші сол арқылы өзіне 
керекті ақпаратты ала алады

Егер сіз полиция бөліміне 
келген болсаңыз және қандай 
да бір себеппен олар өтінішті 
қабылдаудан бас тартса не-
месе сізді мекенжайыңыз бо-
йынша басқа полиция бөлімі-
не жіберген болса, «басқа 
орган немесе басқа бөлім 
осындай қылмыстарды тер-
геп жатыр» немесе «уақыт 
жағынан ерте шағымдану 
керек», «жұмыс күні аяқтал-
ды» және «өтінімдер бүгін 
қабылданбайды» деген сыл-

тау айтқан жағдайда келесіні 
білуіңіз қажет.         

Яғни, полиция қызмет-
керлерінің әрекеті «Қылмыс-
тық құқық бұзушылықтар 
туралы мәлімдемелерді, ха-
барламаларды немесе бая-
наттарды қабылдау және тір-
кеу, сондай-ақ, сотқа дейінгі 
тергеудің бірыңғай тізілімін 
жүргізу ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республика-
сы Бас Прокурорының 2014 
жылғы 19 қыркүйектегі №89 
бұйрығымен реттеледі. Қыл-
мыстық құқық бұзушылық 
туралы арыздар мен хабар-
ламаларды немесе кез келген 
жасалған немесе дайында-
лып жатқан қылмыс туралы 
басқа ақпаратты, олардың 
жасалу орны мен уақытына, 
аумақтылығына, сондай-ақ, 
хабарланған мәліметтердің 
толықтығына қарамастан қа-
былдауды полиция органы-

ның кезекші бөлімі тәулік 
бойы жүзеге асырады.

Кезекші бөлім қызмет-
керлеріне тіркеуге тиісті 
шараларды қабылдау үшін, 
өтініштерді «Qamqor.gov.kz» 
интернет-ресурсы арқылы 
жіберуге мүмкіндік қарасты-
рылған. Егер сіздің өтінішіңіз 
қараусыз қалдырылса, сізге 
жазбаша түрде себебі түсін-
дірілген хабарлама келу қа-
жет.

Сондай-ақ, Сіз өз өтіні-
шіңізді пошта арқылы жібе-
ре аласыз, бұл жағдайда ол 
кіріс хат-хабардың жалпы 
ережелеріне сәйкес полиция 
бөлімінде тіркеледі, содан 
кейін ол 24 сағат ішінде Ақпа-
ратты есепке алу кітабында 
қайта тіркелуі керек.

Орындаушы қабылданған 
шешім туралы өтініш беруші-
ге жазбаша түрде хабарлау-
ға, сонымен бірге оған қа-

БІЛГЕН ЖӨН

ПОЛИЦИЯ АРЫЗДЫ 
ҚАБЫЛДАУЫ КЕРЕК

Полиция органына қылмыс немесе оқиға болғаны туралы шағымданған кезде, 
арызды тіркеумен қатар жедел кезекші бөлімі өтініш берушіге хабарлама-тало-
нын береді. Хабарлама-талон екі бөліктен тұрады: қылмыстық қудалау органын-
да қалатын хабарлама және талонның артқы жағында өтініш берушіге берілетін 
ескерту талоны.

былданған процессуалдық 
шешімге шағымдану құқығын 
түсіндіру міндетті. Осылай-
ша, құқық бұзушылықты кім 
қарастыруы керектігіне қа-
рамастан, өтінішті кез келген 
полиция басқармасына неме-
се бөліміне беруге болады.

Егер өтініш қабылданбаса, 
полиция бөлімі орналасқан 
аумақтық  прокуратураға не-
месе Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің жергілікті басқар-
масына жүгіну керек (Алматы 
қаласы бойынша телефон 
номері +7 727 2734294, 8776-
000-98-06). Бұл жағдайда, 
егер мүмкін болса, жауапты 
тұлғалардың бас тартқанын 
растайтын куәгерлердің бо-
луы немесе осы фактінің бей-
не немесе дыбыстық жазбасы 
болғаны жөн. Прокуратура 
органдары өтінішті қабыл-
даудан бас тарту фактісін 
анықтаған кезде, прокурор-
мен тиісті шара қолданыла-
ды. Өтінішті қабылдаудан 
бас тартқаны үшін полиция 
қызметкері тәртіптік жазаға 
тартылады және келесіде 
қайталанған жағдайда, қыз-
метінен босатылуы мүмкін.

Н. НАУРЫЗОВ,
Алматы қаласы 

бойынша құқықтық 
статистика және арнайы 

есепке алу комитетінің  
басқарма прокуроры 

басталғалы түскен 393 іс мемлекеттік 
тілде, 491 іс ресми тілде тіркелген.

Тілді үйрену мен сөздік қорды кеңей-
туге қазіргі таңда мүмкіндіктер мол. За-
манауи технологиялар, онлайн білім алу, 
қазақша онлайн сөздіктер, әдеби кітап-
тар сауатты сөйлеуге қолдау болмақ.

Г.АМАНТАЕВА,   
Орал қалалық әкімшілік 

құқық бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған 

сотының кеңсе меңгерушісі

ПІКІР
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«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын ZANMEDIA.KZ сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Астана  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Атырау  Боранбай Ғалиев
облысы 8 775 543 03 80.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сейітхан Құлмаханбетов
облысы  8 707 721 19 59.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Батыс  Нұрлыбек
Қазақстан Рахманов
облысы 8 707 177 80 70.
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ШЫТЫРМАН

Танымал ағылшын социологы 
Энтони Гидденс «Гендер дегеніміз 
– еркек пен әйел арасындағы дене 
бітімінің айырмасы емес, ер азаматқа 
тән қасиеттер мен әйелдік болмыстың 
әлеуметтік тұрғыдан қалыптасқан 
өзіндік ерекшелігі» деп анықтама бер-
ген. Бүгінде әлемде ғана емес ел ішін-
де де гендер мәселесі жиі көтеріліп 
жүр. Қазіргі әйел бейнесін заман ағы-
мы немесе жаңа өркениет негіздеріне 
сай қайта қарауды талап етеді. 

Әйел – отбасының алтын қазығы. 
Әйелдер құқығын қорғайтын құжат-
тар көп. Ел Конституциясы жыныс 
белгісі бойынша дискриминацияға 
тыйым салады. Қазақстан 1981 жылы 
ЮНЕСКО-ның «Әйелдерге қатысты 
дискриминацияның барлық форма-
ларына жол бермеу жайлы конвен-
циясына» қол қойды, ал 1998 жылы 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының 
әйелдерге қатысты дикриминацияның 
барлық формасын тоқтату жайлы кон-
венциясына қосылған болатын.

Әрине, зайырлы және құқықтық 
мемлекетті бекітуде, отбасының 
құндылығын арттыруда Қазақстан 
әйелдерінің рөлі ерекше. Бұған де-
мографиялық өсімді қамтамасыз 
етудегі әйелдердің үлесін қосыңыз. 
Бала туу, өсіру, тәрбиелеу, тіпті, 
отбасын асырау да бүгін осы нәзік 
жандылардың мойнында екендігін 
көріп жүрміз. Отбасы міндеттерін ең-
бекпен ұштастыру мүмкіндіктерін жа-
сау мақсатында еңбек заңнамасында 
ата-аналардың икемді жұмыс түрлері 
мен бала күтімі бойынша демалыс 
алуға құқықтары туралы нормалар 
бекітілген. Сонымен қатар, әйел-
дердің, жүкті әйелдердің және бала-

БАРЛАУШЫ ЖАЗБАЛАРЫ

«АТАМАННЫҢ 
АҚЫРЫНЫҢ» АСТАРЫ

– Сонымен, атаман Дутовты өлтір-
ген қазақ барлаушыларының тағдыры 
ары қарай не болды? 

Алмағайып заманда басын бәйгеге 
тіккен тыңшы-барлаушылардың ары 
қарайғы тағдыры Бек үшін шынында 
да жұмбақ еді. Жұмбақ әрі қорқы-
нышты... Өйткені, құпияны білгені 
үшін жазықты болғандар туралы та-
лай оқыған. Бірақ Мемлекеттік қа-
уіпсіздік комитетінің бұрынғы қызмет-
кері, қазір зейнеткер Мұқан аға оның 
сұрағына жауап беруге асықпады.  
–  «Атаманның ақыры» фильмі тарих-
та болған оқиға жүйесімен түсірілгені 
рас.  

Мұқан ағаның өзіне тән байыпты 
қоңыр дауысында бір сұс бар. Өзіне 
сенімділік, сұрақ қойса, жауап бер-
ген жан бұлтара алмайтындай сес, 
көзге көрінбейтін бір қаттылық сезіле 
ме,  қалай? Бек мұны «мамандықтан 
қалған белгі» деп топшылайтын. 

– «Атаманның ақыры» көркем 
фильмінің түсірілгеніне елу жылдан 
асты, ал оқиғаның болғанына жүз 
жылдың шамасы болады. Барлау 
қыз метінің арнайы операциясы тура-
лы  кейбір құпия сәттерді журналист 
Қ.Төрежанов «Сыртқы барлау» кіта-
бында жақсы көрсете білген. Белгілі де 
белгісіз сонау өткен ғасырдың 20-шы 
жылдары, Кеңес кезіндегі Қазақстан 
барлау қызметінің іске асырған опе-
рациясы кәсіби тұрғыдан өте жоғары 
деңгейде атқарылғаны белгілі. Ал 
тарихты білетін адам аталмыш кезең 
қазақ барлау қызметінің ең қайғылы 
да қасіретке толы жылдары екенін, әлі 
де болса жіті зерттеуді қажет ететінін 
түсінер еді.

– Көркем фильмді қайталамай, 
оқиғаның қызық жерлеріне тоқтала-
йын, – деді ақсақал жайласып отырып. 
– Ең қызығы, Жаркентте жасақталған 
барлаушылар қолынан мерт болған 
Александр Дутов 1879 жылы Сырда-
рия облысы Қазалы қаласында ре-
сейлік казак есаул отбасында дүниеге 
келген. Яғни, атаман қазақ даласы 
мен елдің ерекшелігін білді, осы елдің 
суын ішіп, нанын жеген. Ресейдің кей-
бір тарихшылары кейінгі кезде Дутов-
ты большевиктерге қарсы күрес кен 
демократ деп те жүр. Жарайды, бұл 
басқа әңгіме. Ал кинода көрсетіл-
гендей тоғыз адамнан құрылған топ 
арнайы операцияны іске асыра сала 
шекараға қарай қашпай, керісінше 
Қытайдың Шыңжаң ауданының ішкі 
тұсындағы Құлжа қаласына қарай бет 
алыпты. Онда тұратын Қасымхан Ша-
нышовтың (Шадияров) жақын туысы 
ауқатты әрі өңірге әйгілі, үйінен қонақ 
үзілмейтін жан еді. Сондықтан ешкім 
күмәнданбады. Ал атаманның қуғын 
ұйымдастырған  адамдары оларды 
шекараға қарай бет алған деп пай-
ымдап, сол жаққа дүрбелең салды. 
Оперативтік логиканың мықтылығы 
осында емес пе? – деп Бекке сұраулы 
жүзбен бір қарап қойды. – Ол аздай, 
барлаушы топ тапсырманың толықтай 
орындалғанының дәлелі ретінде Ду-
товты жерлеген жерінен қазып алып, 
НКВД-ның жетекшілеріне басын кесіп 
әкеткен. Бұл туралы орыс эмигрант-
тарының естелігінен оқуға болады.  
Қандай жанкештілік, жүрекжұтқан-
дық десеңізші! Топтың барлық мүшесі 
елге аман-есен жеткен,  тұтқынға 
түспеген.

– Осы белгілі тарихи оқиғаның ең 
аянышты және қасіретті тұсы –  ол опе-
рацияны ұйымдастырушы, барлаушы 
Қ.Шанышев пен Дутовты атқан ұйғыр 
жігіті Махмұд Қожамияровтың кейінгі 
тағдырымен байланысты. Жасаған 
ерлігі мен сол кездегі «чекистердің» 
басшысы Ф.Дзержинскийдің өз атынан 
берген марапатына қарамай, өмірлері 
қайғылы аяқталды.  Қ.Шанышев 1937 
жылы белгісіз біреулердің жаласымен 
«халық жауы» деп аталып, атылып 
кеткен. Ал атаманды атып өлтірген 
М.Қожамияровты Дутовтың адамдары 

ОҢ ҚАДАМ

берінде барлық аймақтағы жазаны 
өтеу мекемелерінде сотталғандардың 
құқықтық және әлеуметтік жағдайын 
түзетуге, цифрландыру жүйесіне 
көшуге бағытталған бірқатар шара 
жасалуда. Мысалы, түзеу мекеме-
леріндегі сотталғандардың арыз-
өтініші электронды терминалдар 
арқылы өкілетті органға жіберіледі. 
Жазасын өтеуші немесе айыпталушы 
жеке ісі бойынша тікелей сотқа, про-
куратураға және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметке осы жолмен 
арыз-шағымын жолдай алады. 

Екіншіден, жазасын өтеушілер 
туысқандарымен үнемі байланыста 
болу үшін мобильді мүмкіндік ор-
натылған. Бұл жүйенің бірден-бір 
тиімділігі, сотталушының туыстары 
телефон шалу үшін онлайн төлем 
жасайды. 

Үшіншіден, қазір жазасын өтеп 
жатқан азаматтарға арналған элек-
тронды дүкендердің орнатылуы.

Төртіншіден, сотталғандар ме-
дициналық көмекті тегін ала алады. 
«Сот үкімі бойынша бас бостан-
дығынан айыру орындарында жа-
засын өтеп жатқан бас бостандығы 
шектелген адамдарға, сондай-ақ 
ұсталған, қамауға алынған және ар-
найы мекемелерге орналастырылған 

адамдарға медициналық көмек көр-
сету қағидаларын бекіту туралы» 
Ішкі істер министрінің № 745 бұй-
рығына сәйкес медициналық көмек 
көрсетіледі. 

Бесіншіден, сотталғандардың та-
мақтануы ҚР Үкіметінің 28.11.2014 
жылғы №1255 қаулысының №5 нор-
масымен жүзеге асырылады.

Алтыншыдан, орта білімі жоқ аза-
маттар арнайы кешкі мектепте білім 
алады. ҚР ІІМ-нің 2014 жылғы 18 
тамыздағы №516 бұйрығында сот-
талғандарға негізгі орта, бастауыш, 
жалпы орта білім, техникалық және 
кәсіби білім алу туралы көрсетілген. 
Оның ішінде 30 жасқа дейінгілер орта 
білім алуға міндетті. 2021–2022 оқу 
жылында 28 жазасын өтеуші орта 
білім алуға өтініш беріп, оларға кешкі 
мектеп мұғалімдері офлайн формат-
та білім берді. Мұның бәрі – шалыс 
басқан жандардың түзеліп, бостан-
дықта өз жолын табуына мүмкіндік 
жасайды.

А. БАЗИЛОВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Заң факультеті,
қылмыстық құқық, қылмыстық 

іс жүргізу және криминалистика
кафедрасының аға оқытушысы

Халықаралық «Transparency International» ұйымының 
мәліметіне сүйенсек, Қазақстанның жемқорлық жөніндегі 
көрсеткіші 180 елдің ішінде 113-орынды алып тұр. Бұған 
қоса елімізде сыбайлас жемқорлыққа қатысты әр жыл 
сайын орта есеппен 2 мыңнан астам қылмыстық іс тір-
келетінін ресми дерек растап отыр. Бұл жемқорлықпен 
күрес шараларын одан әрі қатайтуды талап етеді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қоғамдық бақылауды күшейту 
арқылы тосқауыл қоюға болатынын айтқан мемлекет бас-
шысы үкіметке арнайы тапсырма берген еді. Осы бағытта 
үкімет тарапынан жүзеге асырылып жатқан игі бастама 
аз емес. Солардың бастысы әрбір мемлекеттік органда 
қоғамдық кеңес құрылуда. Мұнымен қатар, тұрмыстық 
жемқорлықтың алдын алуда мемлекеттік қызметтерді 
цифрландыру қарқынды түрде дамытылып жатыр. Өй-
ткені, мемлекеттік органдар қызметіне қолжетімділік 
жемқорлықтың алдын алуда жоғары нәтижеге жеткізеді. 

Заң саласының корифейі Салық Зиманов «Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу қандай да бір нәтиже беру үшін ең 
алдымен соттардың тәуелсіздігі қамтамасыз етілуі керек» 
деген болатын. Соңғы жылдары осы мәселеге айрықша 
көңіл бөлініп, сот тәуелсіздігін қамтамасыз етуге жағдай 
жасалуда. Соттарда электронды қызмет аясы кеңейген. 
«Сот кабинеті», «Төрелік», «Сот құжаттарымен танысу» 
секілді қызметтерді халық белсенді пайдаланады. Соттар 
әлеуметтік желілер арқылы халықпен ашық диалог ор-
натуда. Жүйе жұмысы электронды сот төрелігіне көшті. 
Заманауи технологияның қолданысқа енуі қай салада 
болмасын жариялылық пен ашықтықты қамтамасыз етіп, 

жемқорлықты анықтауда тиімді тетікке айналды. Ға-
ламтор арқылы бақылау мүмкіндігі тек сот емес, сонымен 
қатар, жалпы мемлекеттік қызметтің жариялылығын 
қамтамасыз етіп жатыр.

2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес стратегиясында мемлекет пен қоғамдық ұй-
ымдардың бірігуі арқылы жемқорлыққа қарсы әдіс-тәсіл 
мен мәдениетті қалыптастыру көзделген. Бұл ретте, 
яғни, жемқорлық пен парақорлықты болдырмауда ел 
азаматтарының қолдауы мен жеделдігі айрықша маңызға 
ие. Сол себепті, сыбайластық көрінісіне куә болған адам 
әлеуметтік індетке көз жұма қарамауы керек. Ол осы әре-
кет арқылы басқаларға үлгі болып, жемқорлықты жоюға 
үлес қосады. 

Жемқорлық фактісі туралы хабарлайтын арнайы ор-
талықтар (Саll-центр) тәулік бойы жұмыс істейді. Оларға 
қоңырау шалу тегін және хабарласушы туралы ақпарат 
құпия түрде сақталады. Бұған қоса сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алуда белсенділік танытқандарға біржолғы 
қаржылай сыйақы төленеді. Азаматтардың осы мүмкін-
діктерді тиімді пайдаланып, теріс пиғылдылар әрекетін 
жедел анықтауға атсалысуын уақыттың өзі талап етіп 
отыр. Өйткені, ел игілігі жолында жұдырықтай жұмылып, 
сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу болашақты ойлар 
әрбір адамның міндеті. 

Ғалия ОҢЛАНБЕКОВА,
Алматы қаласы мамандандырылған

ауданаралық экономикалық сотының судьясы

ЖАЗАНЫҢ МАҚСАТЫ — 
ТӘРБИЕЛЕУҚылмыс бар жерде жаза 

бар, ол – заңдылық. Жаза 
дегеніміз – сот үкімі бойынша 
тағайындалатын мемлекеттік 
мәжбүрлеу шарасы. Жаза 
қолданудың мақсаты – аза-
маттардың құқығы мен заңды 
мүддесін, өмірі мен қауіпсізді-
гін, қоғамдық тәртіп пен қа-
уіпсіздікті, конституциялық 
құрылысты және мемлекеттің 
мүдделерін қастандықтан 
қорғау болып табылады.

Ел Президенті Қ.Тоқаев ішкі істер 
саласын реформалауға баса назар 
аударып келеді. Президенттің «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты жолдауында «Бейне-
бақылау жүйесін дамыту жөнінде көп 
айтылады. Бірақ соған қарамастан 
құқық қорғау органдары көбінесе өз-
дерінің ғимараттарында құрылғысыз 
отырады. Түзеу мекемелеріне және 
полицияның қызметтік ғимараттары-
на жаппай бейне бақылау орнатуды 
тапсырамын», – деген болатын. Осы 
тапсырмаға сәйкес ішкі істер сала-
сын реформалауда түрмелер мен 
колониядағы жағдайды жақсартуға 
басымдық берілуде.

Елімізде қылмыстық-атқару жүйе-
сін дамытудың 2019–2023 жылдарға 
арналған «Жол картасы» жүзеге 
асып отыр. Осы бағдарлама шең-

КЕСЕЛ

ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОЛЫН КЕСЕДІ

БАҒДАР

ӘЙЕЛ — ОТБАСЫНЫҢ 
ҚАЗЫҒЫ  

лары бар әйелдердің еңбегін реттеу 
ерекшеліктерін бекітетін нормалар да 
пайда болды. Балалы отбасыларды 
қолдау бойынша шаралар кешенінде 
мемлекет әлеуметтік жәрдемақылар 
мен көрсетілетін қызметтер арқылы 
қолдау көрсетеді. Әлеуметтік төлем-
дер ұсыну жүйесінде бала тууына 
және бір жасқа толғанға дейін бала 
күтіміне, мүгедек баланы тәрбиелеу-
шілерге жәрдемақылар, 18 жасқа 
дейінгі балаларға арналған мемле-
кеттік жәрдемақы, көпбалалы аналар 
мен отбасылар үшін арнаулы мемле-
кеттік жәрдемақы қамтылған тағысын 
тағылар.

Әйелдер маңызды салаларда, 
мемлекеттік басқару жүйесінің көп 
бөлігінде  еңбек етеді. Әйел – отбасы 
құндылықтарының мүддесін қорғай-
ды. Қалай дегенмен, Қазақстанға 
гендерлік бағытта әлі де жұмыс істеу 
қажет. Және осы тұрғыда қолданыла-
тын заңнама халықаралық стандартқа 
сәйкес болуы тиіс. 

Д.РАХИМБЕРЛИНА,
Октябрь аудандық сотының 

судьясы 
ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ

аңдып жүріп, бүкіл жанұясымен бірге 
жауыздықпен өлтірген деседі. Солай...  
Осыдан кейін алысқа көз тастаған зей-
неткер әңгімесін қайта жалғады.

– Ол арғы заман делік. Бірақ 
бертінде, Кеңес үкіметі тұсында да  
талай қазақ барлаушы  КГБ-де қызмет 
етіп, қыл үстінде жүргендей өмір сүр-
генін білесің бе? – деп Бекке қарады. 
– Асанәлідей көрсете білетін актерлер 
болса, талай фильмге арқау болатын 
тарихи оқиға жетерлік.  Мүмкін галс-
тук таққан, тиянақты киінген, қолын-
да таяғы бар анау кісі солардың бірі 
шығар? – деді Мұқан аға қарқылдап 
күліп.

– Қойыңызшы, тым қатты кеттіңіз. 
Бәрінен қауіптеніп жүреді екенсіз. 
Түсінем, Кеңес үкіметі кезінде жетіл-
діңіз, қауіпсіздік жүйесіндегі тіс қаққан 
КГБ сарапшысы болдыңыз! Әлде, сол 
ескі заманды қатты аңсайтындардың 
бірімісіз? Әрине, Мәскеуде КГБ-нің 
1-Бас басқармасында (Сыртқы бар-
лау) қызмет еткен қазақтардың бірі 
болғаныңызға қанықпын,  – деп Бек 
бұрынғы КГБ зейнеткерін әзілдеп бір 
кертіп алды. 

– Әй бауырым-ай... 
Мұқан аға айғыз-айғыз әжімі жиы-

рылып, «енді тыңда мені» дегендей 
белгі берді.

– Білесің ғой, КГБ-да ресми және 
бейресми қызмет бар. Бейресми қыз-
меттегілердің сегіз сандықта сақта-
латын құпиясы – ол аты-жөні, өмір-
баяны, қызмет еткен жері мен шені, 
тағысын тағы. Ресейдің ақпараттық 
басылымдарында кейінгі кезде небір 
құпиялар жарияланып жатыр. Теледи-
дар, кітап, сұхбаттар сенсацияға толы, 
тек өкінішке орай қазақ басылымда-
рында ақпарат аз, – деді Мұқан аға 
реніш білдіргендей болып. – Қазақ 
арнайы қызметінің, оның ішінде бар-
лау органының келешегі жас буынға 
байланысты. Жақында Израиль ар-
найы қызметі жетекшілерінің барлау 
туралы пікірін оқыдым. Онда ол «әрбір 
израильдік барлаушы бола алмайды, 
дегенмен әрбір барлаушы израильдік 
болуы қажет» деген екен.  

Мына әңгіме Бекті де біраз те-
бірентіп жіберді. «Неге біз сол Қа-
зақстан барлаушыларының өмірін, 
жасаған ерлігін тәрбиелік мақсатта 
паш етпейміз» – деген ол бір қызық 
жәйтті еске алды. Мысалы 1919 жылы 
Ф.Дзержинский  Стамбулдағы Кеңес 
үкіметінің постпредіне жазған хатында  
бейтаныс барлаушы Сұлтановқа қыз-
меті бойынша мүмкіндігінше қолұшын 
беруін сұранған. Ол кім болды екен? 
Бірақ өкінішке орай сол Сұлтановтың 
кім болғаны жайлы Ресей арнайы қыз-
метінің архивінде суреттен басқа еш 
мағлұмат жоқ. Өкінішті... Жанкешті 
қызметтері ескерілмей көптеген баты-
рымыздың жеке іс қағаздары архивте 
шаң басып, құпия күйінде жатыр. 
Ашылса, батырлардың аты-жөнін біл-
сек дейсің...

 Бақытжан ТАСТАНБЕКОВ


